ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
18.01. 2021 o 17,00h. 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,
Zástupkyňa oboznámila prítomných poslancov s navrhovaným programom.
Prítomní poslanci program rokovania OZ jednohlasne schválili prijatím uznesenia č. 108/2021.
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
viedla zástupkyńa
starosta obce podľa
nasledovného programu :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie , určenie overovateľov
Organizačné zabezpečenie skríningového testovania
Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií
Rôzne
Uznesenia, záver

Ad 1) Zahájenie, určenie overovateľov
Za overovateľov zápisnice zástupkyńa starostu určila Mgr. Zuzanu Mackovčínovú a Mgr. Gabrielu
Miklošovičovú
Ad 2) Organizačné zabezpečenie skríningového testovania
Vo väzbe na uznesenie č. 8/2021zo dňa 18.1.2021, Z. Z, ktorým bolo zverejnené Uznesenie vlády
Slovenskej republiky č. 80 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území
Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002
Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v
znení neskorších predpisov
poslanci odporučili, aby obec Boleráz zabezpečila v dňoch 23.-24. januára 2021 skriningové
antigénové testovanie občanov obce Boleráz.
Poslanci sa dohodli, že skríningové testovanie v obci sa uskutoční v dňoch 23.01.2021 a 24.01.2021
v prietoroch 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 16,00 hod.
s obedňajšou prestávkou od 12,00h. do 13,00h.
Ing. Srnková informovala, že dńa 28.12.2020 RÚVZ so sídlom v Trnave na obec Boleráz doručil
rozhodnutie o prevádzkovaní MOM s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID – 19
kultúrny dom , Boleráz 586. Obec Boleráz 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. Poslanci so zabezpečením celoplošného
skrieningového testovania prostredníctvom certifikovanej spoločnosti Medical Safe s.r.o. súhlasili.
ZMOS odporučili obciam zabezpečiť občanom objednávky na testovanie elektronickou cestou
prostredníctvom bezplatného rezervačného systému. Poslanec Miloslav Izreal zrealizuje inštaláciu
programu na webovú stránku obce. Ak sa občania prihlásia elektronicky , obdržia časenky na
konkrétny termín a zamedzíme tým dlhému čakaniu. Poslanci sa zároveň dohodli, že obec zaplatí
službu , ktorou budú občania 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.
Pomoc pri skriningovom testovaní ponúkli aj predsedovia DHZ Boleráz I a DHZ Boleráz II.
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 ďalšie pracovné stretnutie dňa
20.01.2021 v stredu o 16,30h. na obecnom úrade v Bolerázi aj za účasti zástupcov DHZ Boleráz
I. a DHZ Boleráz II., kontrola organizačného zabezpečenia skriningového testovania bude v piatok
22.1.2021 o 18,00h.
Ad 3) Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií
P. Igor Klementovič vykonával pre obec Boleráz zimnú údržbu v predchádzajúcich rokoch. Poslanci
návrh Igora Klementoviča týkajúci sa paušálneho príspevku na zimnú údržbu prerokovali na
predchádzajúcom rokovaní OZ v decembri 2020 a odporučili, aby pán Klementovič predložil OZ
návrh zmluvy o vykonávaní zimnej údržby miestnych komunikácií na nasledovné roky 2021 -2022. Do
15.1.2021 p. Klementovič návrh zmluvy obci nepredložil. Napriek tejto skutočnosti, po tom, čo
15.1.2021 napadol sneh a vznikla potreba vykonávať zimnú údržbu, p Klementovič po dohovore s p.
Davidom Matulom začal zabezpečovať údržbu miestnych komunikácií a pokračoval v dňoch 16.a
17.januára 2021. JUDr. Jana Ostatníková sa dohodla s p. Klementovičom na podmienkach zmluvy
o zimnej údržbe na obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021. Návrh zmluvy na zimnú údržbu bol
predložený poslancom. Poslanci nemali k predloženej zmluve pripomienky a odporučili zmluvu
podpísať. Pomoc pri odhrňaní snehu v dňoch 16.a 17.januára 2021 poskytli aj DHZ Boleráz I a DHZ
Boleráz II, za čo im zástupkyňa starostu vyslovila osobitné poďakovanie.
V súvislosti s mimoriadnou pandemickou situáciou
spôsobenou koronavírusom COVID -19
a z dôvodu ochorenia zodpovedných zamestnancov obce, ktorí majú na starosti zimnú údržbu
miestnych komunikácii obec vyzvala cestou obecného rozhlasu všetkých občanov, aby zabezpovali
odstraňovanie snehu na chodníkoch pred svojimi domami, prípadne aj na chodníkoch pred domami
občanov, ktorí nie sú zdravotne či z iných dôvodov schopní túto činnosť vykonávať a tak pomohli
zabezpečiť bezpečnosť chodníkov v obci a pomôcť k tomu, aby neboli neohrozené životy a zdravie
občanov. Poslanci vyjadrili poďakovanie občanom za pomoc a zodpovedný prístup.
Ad 4) Rôzne
Mgr. David Matula navrhol pokračovať v dokončení investično stavebnej akcie „ Dostavba hasičskej
zbrojnice“ a za tým účelom začať rokovať s projektantom A-DOM na aktualizácii výkazu výmer.
Poslanci sa dohodli, že Mgr. Matula osloví projektantku s návrhom, či ponuku na budúcu spoluprácu
akceptujú a s návrhom na predloženie cenovej ponuky a zoznamu podkladov, ktoré by potrebovali
ak ponuku prijmu. O stanovisku projektantov budú poslanci rokovať po skončení práceneschopnosti
starostu.

Ad 5) Uznesenia, záver
UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 18.01. 2021 o 17,00h. on line
Uznesenie č.1/2021
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. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Boleráz súhlasí s vykonaním skríningového testovania v obci Boleráz
v dňoch 23.01.2021 a 24.01.2021 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 odberový tým 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
Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Boleráz súhlasí s predloženým návrhom zmluvy na zimnú údržbu
miestnych komunikácií s poskytovateľom KLEMO TRANS, s.r.o. na obdobie od 1.1.2021 do
31.3.2021
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:
Mgr. Zuzana Mackovčínová
Mgr. Gabriela Miklošovičová

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

JUDr. Jana Ostatníková
zástupca starostu

