ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
27.01. 2021 o 17,30h. on line
Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
Počet prítomných poslancov:
9
JUDr. Jana Ostatníková, Miloslav Izrael, Miroslav Kováč, Jaroslav Vyskoč , Mgr. Gabriela Miklošovičová, Mgr.
Juraj Gonšor, Ing. Jozef Franek, Ing. Alojz Belica, Mgr. Zuzana Mackovčínová
Prizvaní: Mgr. David Matula, Ing. Lukáš Cintavý
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila zástupkyňa starostu obce JUDr. Jana Ostatníková. Privítala
prítomných poslancov, poslankyne a predsedov DHZ Boleráz I. a II.
Zástupkyňa oboznámila prítomných poslancov s navrhovaným programom.
Prítomní poslanci program rokovania OZ jednohlasne schválili prijatím uznesenia č. 4/2021. Mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva viedla zástupkyńa starosta obce podľa nasledovného programu :

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie , určenie overovateľov
Stanovisko k zaradeniu 2 zmien Cyklotrasy do ÚPO obce
Stanovisko k vybudovaniu novej čerpacej stanice na letisku, riešenie technického stavu mosta a
komunikácie pri železničnej stanici v Klčovanoch
Informácia o 2. kole skriningového testovania
Rôzne
Uznesenia, záver

Ad 1) Zahájenie, určenie overovateľov
Za overovateľov zápisnice zástupkyńa starostu určila Jaroslavs Vyskoča a Ing. Jozefa Franeka
Ad 2) Stanovisko k zaradeniu 2 zmien Cyklotrasy do ÚPO obce
Obec Boleráz oslovil Jozef Kozoň s návrhom na zapracovanie dvoch zmien trasy Cyklotrasy pri najbližších
zmenách a doplnkoch UP obce:
1.
Uvedenie do územného plánu obce textovej a grafickej časti cyklotrasy pod názvom „Trnavská
cyklotrasa časť Trnava – Smolenice, úsek Klčovany – Boleráz II“ ako verejno prospešnú stavbu Ide
o vedenie trasy popri železnici – trasa uvedená v prílohe .
2.
Uvedenie do územného plánu obce textovej a grafickej časti cyklotrasy pod názvom „Trnavská
cyklotrasa, úsek Boleráz – Dolná Krupá“, ako verejno prospešnú stavbu podľa Opisu
predmetu zákazky - trasa uvedená v prílohe .
Poslanci obdržali mapku s vyznačením trasy a popis stavby. Poslanci návrh prerokovali s tým, že pri najbližších
zmenách a doplnkoch UP obce budú zapracované dve zmeny Cyklotrasy. V tejto veci prijali uznesenie č.
5/2021

Ad 3) Stanovisko k vybudovaniu novej čerpacej stanice na letisku, riešenie technického stavu mosta a
komunikácie pri železničnej stanici v Klčovanoch
Obec Boleráz obdržala žiadosť od konateľa spoločnosti EuroServis AERO spol. s r.o. Kalinkovo žiadosť
o vydanie súhlasu obce ako stavebného úradu k vybudovaniu čerpacej stanice pre lietadlá v priestoroch letiska
Štefana Baniča v Boleráze v k.ú. Klčovany. Poslanci žiadosť prerokovali. Navrhli aby súhlasné stanovisko
k stavbe čerpacej stanice vydal stavebný úrad až po tom, čo bude známy technický stav mosta v Klčovanoch.
Vzhľadom na havarijný stav mosta je potrebné zabezpečiť statický posudok a potom uskutočniť rokovanie so
subjektmi, ktoré most najviac využívajú a to Aeroclub Trnava OZ Letisko Boleráz a Agro Boleráz s.r.o .
Poslanci odporučili, aby zástupca starostu napísala listy EuroServis AERO spol. s r.o. Kalinkovo a Agro Boleráz
s.r.o. na vyžiadanie ich stanoviska k riešeniu havarijného stavu mosta, k budúcim opravám mosta a miestnej
komunikácie v lokalite pri železničnej stanici v Klčovanoch. Poslanci poukazovali na poškodenie cesty v dĺžke cca
150 m pri vykonávaní poľnohospodárskych prác spoločnosťoui Agro Boleráz s.r.o. a aj na nedostatočné
odstraňovanie znečisťovania miestnych komunikácií po nánosoch blata pri vykonávaní poľnohospodárskych
prác, osobitne v lokalite od cesty 1. Triedy, smerom k železničnej stanici v Klčovanoch a odtiaľ smerom
k letisku. K žiadosti konateľa spoločnosti EuroServis AERO spol. s r.o. Kalinkovo
o vydanie súhlasu
k vybudovaniu čerpacej stanice pre lietadlá v priestoroch letiska Štefana Baniča v Boleráze v k.ú. Klčovany
prijalo OZ uznesenie č. 6/2021.
Ad 2) Informácia o 2. Kole skríningového testovania
Obec obdržala informáciu od vedúceho odboru krízového riadenia MV SR k 2. Kolu skriningového testovania
v okrese trnava. Vo väzbe na túto informáciu poslanci odporučili, aby obec Boleráz zabezpečila v dňoch 30.-31.
januára 2021 2 . kolo skriningového antigénové testovanie občanov obce Boleráz.
Poslanci sa dohodli, že skríningové testovanie v obci sa uskutoční v dňoch 30.01.2021 a 31.01.2021
v priestoroch kultúrneho domu. V sobotu sa bude testovať od 8,00 hod do 20,00 hod s prestávkou na obed od
12,00h do 13,00h. a na večeru od 17,00h- do 17,30 h. a v nedeľu od 8,00 hod do 12,00 hod.
Vzhľadom na pozitívnu skúsenosť z 1. kola skriningového testovania poslanici navrhli, aby obec požiadala o
spoluprácu v rámci celoplošného testovania certifikovanú spoločnosť Medical Safe s.r.o ktorá nám poskytne
zdravotné tímy na výtery z nosohrtanu, odčítavanie testu, vystavenie certifikátu, odvoz a likvidáciu bioodpadu,
uvedenie do systému NCZISK A IS COVID, kompletné oblečenie OOP pre odberový tým a pre certifikátora
dezinfekciu priestorov ,kde sa uskutočnia odbery a aby sa opätovne mali možnosť občania na testovanie
objednať elektronickou cestou prostredníctvom bezplatného rezervačného systému. Poslanec Miloslav Izreal
zaktualizuje inštaláciu programu na webovú stránku obce. Ak sa občania prihlásia elektronicky , obdržia
časenky na konkrétny termín a zamedzíme tým dlhému čakaniu a budú dostávať SMS správy o potvrdenej
rezervácii testovania. Link na testovanie je:
https://www.zmos.sk/rezervacny-system-na-testovanie.html?force_output=1#mid_452766
Poslanci sa dohodli, že link bude zverejnený aj na webovom sídle obecného úradu: www.boleraz.eu a na
úradnej tabuli obce na Obecnom úrade.
Prítomní predsedovia DHZ Boleráz I a DHZ Boleráz II. opätovne prisľúbili pomoc pri skriningovom testovaní.
O skriningovom testovaní budú občania informovaní okrem webovej stránky obce aj cestou obecného rozhlasu,
letáčikov, ktoré zabezpečí Mgr. Gonšor.
Ohľadom prípravy celoplošného testovania poslanci navrhli kontrolu organizačného zabezpečenia dňa
29.01.2021 v piatok o 18,30h. na obecnom úrade v Bolerázi aj za účasti zástupcov DHZ Boleráz I. a DHZ Boleráz
II.
K organizačnému zabezpečeniu 2. Kola skriningového testovania prijalo OZ uznesenie 7/2021
Ad 4) Rôzne
• Mgr. David Matula informoval o aktuálnom stave akktualizácie výkazu výmer pre dokončenie
investično stavebnej akcie „ Dostavba hasičskej zbrojnice“ Mgr. Matula oslovil projektantku, ponuku
na budúcu spoluprácu akceptovali a vyžiadali si špecifikovať ukončené a neukončené položky podľa
pôvodného výkazu výmer. Ing. Srnková v súčinnosti s Š. Porubčanom tieto doklady spracúvajú
a predložia ich A-DOM. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
• Ing. Belica informoval, že spoločnosť KASE s.r.o. so sídlom Naháč prevádzkovala ne jeseň 2020 ťažbu
dreva v k.ú. Suchá nad Parnou, lesný pozemok Dubník, lokalita Podbor pre správcu Polesie Majdan,
pričom ťažkými strojmi znečistila a poškodila poľnú cestu z Klčovian na Podbor. Túto cestu využívali

naši občania na turistiku a prechádzky a po ich zásahu sa stala nezjazdnou. Poslanci odporúčajú, aby
obec vyzvala spoločnosť KASE s.r.o. so sídlom Naháč a správcovi Polesie Majdan, aby bezodkladne
odstránili poškodenie poľnej cesty, uviedli ju do pôvodného a zjazdného stavu a v budúcnosti túto
cestu na prepravu dreva nevyužívali.

Ad 5) Uznesenia, záver

UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 27.01. 2021 o 17,30h. on line

Uznesenie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje predložený program obecného zastupiteľstva
Počet prítomných poslancov:
9
Hlasovalo za:
9 JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Alojz Belica, Jaroslav Vyskoč,
Miroslav Kováč, Miloslav Izrael, Mgr. Gabriela Miklošovičová, Mgr. Juraj Gonšor, Ing. Jozef Franek,
Mgr. Zuzana Mackovčínová
Hlasovalo proti:
0
Zdržalo sa :
0
Uznesenie č. 5/2021
OZ obce Boleráz súhlasí so zapracovaním 2 nasledovných zmien trasy Cyklotrasy pri najbližších zmenách
a doplnkoch UP obce:
1.
Uvedenie do územného plánu obce textovej a grafickej časti cyklotrasy pod názvom „Trnavská
cyklotrasa časť Trnava – Smolenice, úsek Klčovany – Boleráz II“ ako verejno prospešnú stavbu Ide
o vedenie trasy popri železnici – trasa uvedená v prílohe .
2.
Uvedenie do územného plánu obce textovej a grafickej časti cyklotrasy pod názvom „Trnavská
cyklotrasa, úsek Boleráz – Dolná Krupá“, ako verejno prospešnú stavbu podľa Opisu
predmetu zákazky - trasa uvedená v prílohe .
Počet prítomných poslancov:
9
Hlasovalo za:
9 JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Alojz Belica, Jaroslav Vyskoč,
Miroslav Kováč, Miloslav Izrael, Mgr. Gabriela Miklošovičová, Mgr. Juraj Gonšor, Ing. Jozef Franek,
Mgr. Zuzana Mackovčínová
Hlasovalo proti:
0
Zdržalo sa :
0
Uznesenie č. 6/2021
OZ obce Boleráz odporúčajú aby obec ako stavebný úrad vydala stanovisko k vybudovaniu čerpacej stanice
pre lietadlá v priestoroch letiska Štefana Baniča v Boleráze v k.ú. Klčovany až po tom, ako bude doriešené
zabezpečenie bezpečného prejazdu cez most. Za týmto účelom poslanci žiadajú, aby obec dala vypracovať
statický posudok na predmetný most. Poslanci odporúčajú, aby obec napísala listy EuroServis AERO spol.
s r.o. Kalinkovo a Agro Boleráz s.r.o. na vyžiadanie ich stanoviska k spoluúčasti na budúcich opravách
mosta, opravách a udržiavaní miestnej komunikácie v lokalite pri železničnej stanici v Klčovanoch smerom
k letisku a po obdržaní stanovísk zorganizovala obec pracovné rokovanie v tejto záležitosti.
Počet prítomných poslancov:
9
Hlasovalo za:
9 JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Alojz Belica, Jaroslav Vyskoč,
Miroslav Kováč, Miloslav Izrael, Mgr. Gabriela Miklošovičová, Mgr. Juraj Gonšor, Ing. Jozef Franek,
Mgr. Zuzana Mackovčínová
Hlasovalo proti:
0
Zdržalo sa :
0

Uznesenie č. 7/2021
OZ obce Boleráz súhlasí s vykonaním skríningového testovania v obci Boleráz dňa 30.01.2021 v čase od
8,00h do 20,00h. s prestávkami od 11.30 h. do 13,00h. a od 17,00h. do 17,30h. a dňa 31.01.2021 v čase od
8,00h do 12,00h. v priestoroch kultúrneho domu na dvoch odberových miestach s certifikovanou
spoločnosťou Medical Safe s.r.o., ktorá poskytne zdravotné tímy na výtery z nosohrtanu, odčítavanie testu,
vystavenie certifikátu, odvoz a likvidáciu bioodpadu, uvedenie do systému NCZISK a IS COVID, kompletné
oblečenie OOP pre odberové tímy a pre certifikátora dezinfekciu priestorov, kde sa uskutočnia odbery
v súčinnosti s Hasičskými zbormi Boleráz I a Boleráz II.
Počet prítomných poslancov:
9
Hlasovalo za:
9 JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Alojz Belica, Jaroslav Vyskoč,
Miroslav Kováč, Miloslav Izrael, Mgr. Gabriela Miklošovičová, Mgr. Juraj Gonšor, Ing. Jozef Franek,
Mgr. Zuzana Mackovčínová
Hlasovalo proti:
0
Zdržalo sa :
0

Zapísala: Ing. Srnková
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Vyskoč
Ing. Jozef Franek

...........................................
..........................................

JUDr. Jana Ostatníková
zástupca starostu

