
ZÁPISNICA 
zo 7. zasadania obecného zastupiteľstva  v Bohdanovciach 

konaného dňa 23.09.2019 v zasadačke OcÚ 
                                                                                                                     
 
 

P r í t o m n í  :  Marta Gamrátová  

 Ing.  Branislav Adamkovič             
  Martina Azariová 
  Stanislav Guľa 
  Magdaléna Hegedüšová    
  Ing. Mária Kozárová 
  Vojtech Maguľák 
             Alena Zubaľová 

Ospravedlnení:             
                                                         
  
Ostatní prítomní:    JUDr. Marta Šimčáková 
  Ing. Agáta  Vysokajová 
                                                          Anna Šimčáková 
   ďalej podľa prez. listiny 
  
                                                           
         Program zasadnutia 
 

1.  Otvorenie a schválenie programu , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznesení 

2. Schválenie VZN č.2/2019 – o určení výšky na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce  

3. Schválenie VZN  o určení pravidiel času predaja a v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Bohdanovce  

       4.    Schválenie VZN  o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene   

       5.    Schválenie VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo   

              na určitom mieste   

       6.    Schválenie rokovacieho poriadku obce  

       7.    Plán obnovy verejného vodovodu v obci Bohdanovce -schválenie 

       8.    Prevod majetku do správy ZŠ s MŠ –plynová panvica pre školskú jedáleň 

       9.    Plnenie rozpočtu za január až august 2019 

      10.   Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie   

      11.   Rôzne  

      12.    Záver 

 

 

 



K bodu 1 - Otvorenie a schválenie programu určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
 
7. zasadanie obecného zastupiteľstva   , otvorila a viedla  starostka obce Marta Gamrátová. Privítala 
všetkých prítomných, oboznámila ich s programom rokovania.  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s programom a nemá iné návrhy 
Za zapisovateľa bola určená A. Šimčáková , za overovateľov zápisnice boli určení:  Ing. B. Adamkovič a 
p. M. Azariová 
Kontrola plnenia uznesení - neboli uložené úlohy 
 
K bodu 1 
 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
s ch v a ľ u j e  
program rokovania obecného zastupiteľstva 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová, Ing. B. Adamkovič,  S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová, ,  V. 
Maguľák, A. Zubaľová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 
 
 
 
K bodu 2- Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 
školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce 
 
 Na žiadosť ZŠ s MŠ Bohdanovce z dôvodu väčších výdavkov , je potrebné urobiť presun fin. 
prostriedkov  z MŠ na školský klub OZ prerokovalo návrh tohto VZN  a rozhodlo sa ho schváliť. 
 
K bodu 2 
 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
s ch v a ľ u j e  
VZN č. 2/2019 o určení výšky na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová, Ing. B. Adamkovič,  S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová, ,  V. 
Maguľák, A. Zubaľová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 
 
 
 
 



K bodu 3 -Schválenie VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území obce Bohdanovce 
 
 OZ po prerokovaní a pripomienkovaní schválilo toto VZN. 
 
 
K bodu 3 
 

 Návrh  uznesenia 

 Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
schvaľuje  
VZN č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 
Bohdanovce 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová, B. Adamkovič , S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová, , V. Maguľák 
A. Zubaľová  

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 
 
 
 
 K bodu 4 Schválenie VZN č.4/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej 

zelene  

 
Návrh tohto VZN bolo prerokované a schválené  OZ 
 
K bodu 4 
Návrh uznesenia  
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
schvaľuje 
 VZN č.4/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová, B. Adamkovič ,  S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová, ,  V. 
Maguľák  A. Zubaľová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 
 
 
 
 
 



K  bodu  5  Schválenie VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 
určitý čas alebo na určitom mieste 
 
OZ  návrh tohto VZN  
K bodu 5 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
schvaľuje 
VZN  č. 5/2019 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo 
na určitom mieste 
  

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová, B. Adamkovič,  S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová, ,  V. 
Maguľák , A. Zubaľová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 
 
 
 
K bodu č. 6   - Schválenie rokovacieho poriadku obce  
 

p. starostka  obce informuje OZ o tom, že rokovací poriadok OZ obce Bohdanovce, ktorý je platný od 

24.08.2010 už nespĺňa požadované kritéria. Na základe tohto bol vypracovaný nový rokovací 

poriadok, ktorý predkladá p. starostka na schválenie. Rokovací poriadok OZ upravuje pravidlá o 

rokovaní OZ, o príprave materiálov a podkladov na rokovanie, spôsobe uznášania sa a prijímania VZN, 

spôsobe kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy. 

 
 
K bodu 6  

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
schvaľuje 
 rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Bohdanovce 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová,B. Adamkovič,  S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová, ,  V. 
Maguľák, A. Zubaľová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 
 
 
 

 
 



K bodu 7 - Plán obnovy verejného vodovodu v obci Bohdanovce - schválenie 
 
Firma Aquaspiš - vodné hospodárstvo, ktorá je odborne spôsobilou osobou pripravila plán 
obnovy verejného vodovodu v obci Bohdanovce, v ktorom vytyčuje ciele obnovy, uvedenie 
špecifických nedostatkov a priorít zaradenia stavu objektov a zariadení do plánu obnovy, 
návrh prác vrátane nákladov a časový harmonogram realizácie plánu obnovy, posúdenie 
vzťahov k iným stavbám alebo k plánovému rozvoju. OZ po oboznámení sa s týmto plánom 
sa rozhodlo Plán obnovy verejného vodovodu v obci schváliť. 
 
K bodu č. 7    

Návrh uznesenia  
 Obecné zastupiteľstvo v  Bohdanovciach 
schvaľuje 
Plán obnovy verejného vodovodu v obci Bohdanovce 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová, B. Adamkovič,   S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová, , V. 
Maguľák , A. Zubaľová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 
 
 
 
 
K bodu  č. 8 Prevod majetku do správy ZŠ s MŠ - plynová panvica pre školskú jedáleň 
 
OZ po predchádzajúcom zasadaní schválilo  nákup plynovej panvice do školskej jedálne. Nákup bol 
zrealizovaný a túto panvicu je potrebné previesť do správy ZŠ s MŠ Bohdanovce - školskú jedáleň. OZ 
súhlasí s týmto prevodom. 
 
K bodu 8    

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
schvaľuje   
Prevod majetku do správy ZŠ s MŠ Bohdanovce - plynová panvica pre školskú jedáleň 
 

 Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová,B. Adamkovič,  S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová,, V. 
Maguľák, A. ZubaĽová 

Proti   

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

  

 
 
 
 
 



K bodu č. 9 Plnenie rozpočtu za január až august 2019 
 
Ekonómka obce informuje OZ o plnení rozpočtu obce za január až august 2019. Bežné príjmy boli 
plnené na 68,55 % a bežné výdavky na 43,94 %. Následne informuje o stavoch na účtoch k 23.9.2019: 
Bežný účet - 97 465,95 €, Dotačný účet č. 1 - 40 047 € , Dotačný účet č. 2 - 30 000 €, Rezervný fond -  
39 717, 52 €. OZ berie na vedomie informáciu ekonómky obce o hospodárení za obdobie 1-8/2019.  
 
K bodu 9 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
berie na vedomie 
plnenie rozpočtu za január až august 2019 
 

 Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová,B. Adamkovič,  S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová,, V. 
Maguľák, A. ZubaĽová 

Proti   

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

  

 
 
 
 
 K bodu 10- Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie 
 
P. ekonómka informuje OZ, že je potrebné prijať rozpočtové opatrenia, keďže sa menili príjmy a 
výdavky. 
 
K bodu 10 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
a.)berie na vedomie 
úpravu rozpočtu obce - rozpočtové opatrenia č. 7  
b.) schvaľuje  
úpravu rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. 8  
c.) schvaľuje 
 úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ - rozpočtové opatrenie č. 3 a 4 
 

 Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová,B. Adamkovič,  S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová,, V. 
Maguľák, A. ZubaĽová 

Proti   

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

  

 
 
 
 
 



K bodu 11 - Rôzne 
V tomto bode vystúpil riaditeľ ZŠ s MŠ, ktorý informuje OZ, že vzhľadom na to, že od septembra sa 
stravuje v školskej jedálni väčší počet žiakov bolo by potrebné zvýšiť kapacitu jedálne - prístavbou, 
pretože tá terajšia je veľmi malá na počet stravníkov. Taktiež informuje OZ, že v MŠ by bolo potrebné 
dobudovať prístavbu spálne, nakoľko deti sa hrajú, stravujú a spia v jednej triede. 
P. starostka  informuje OZ , že o tomto probléme sa vie už dávno a neraz sa o tom rozprávalo na 
zasadnutiach OZ, preto podala žiadosť na Okresný úrad  Košice - okolie  a žiada o poskytnutie 
regionálneho príspevku  na prístavbu spálne  v MŠ. Rozpočet na túto prístavbu je 46 600€ . žiadosť o 
dotáciu je 42 000€ , spoluúčasť obce 4 600€ 
OZ berie toto podanie žiadosti na vedomie 
 
K bodu 11 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
berie na vedomie  
podanie žiadosti na Okresný úrad Košice - okolie o poskytnutie regionálneho príspevku na prístavbu 
spálne v MŠ. 
 
 

 Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová,B. Adamkovič,  S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová,, V. 
Maguľák, A. ZubaĽová 

Proti   

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

  

 
 
 
Pani starostka informuje že: 
- autobusové zastávky sa pripravujú na osadenie  
-  zriadenie osvetlenia  prechodu pre chodcov  na zastávke  Nižný Čaj  sa komplikuje  , preto   OZ 
navrhuje osadiť  tam  jednoduché solárne osvetlenie 
-ČOV - retenčná nádrž odbor životného prostredia a SVP pravdepodobne schvália, firma  PROX.T.C. s 
odborným zamestnancom bude zisťovať v obci, ktorá nehnuteľnosť má dažďovú vodu zaustenú do 
splaškovej kanalizácie 
-okná do kultúrneho domu sú objednané 
-oprava ciest - prebehla súťaž - vysúťažená  cena je 87 330,17€   v priebehu niekoľkých dní sa začne s 
realizáciou opráv ciest 
- p. Adamkovič dotaz, či sa nebudú osadzovať aj obrubníky 
-p. Guľa a p. Maguľák - cestu na Kehedi vyspádovať do priekopy 
-  p. starostka informuje OZ , že malotraktor je odpísaný   a má nulovú hodnotu, je nefunkčný a 
neopraviteľný , z toho dôvodu  OZ navrhlo  tento malotraktor s príslušenstvom  predať   za 800€  

 
Návrh uznesenia k bodu rôzne 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
schvaľuje 
 predaj  neupotrebiteľného  hnuteľného majetku obce  - malotraktor s príslušenstvom v  hodnote 
800€ 
 
 



 
 

 Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za  M. Azariová,B. Adamkovič,  S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová,, V. 
Maguľák, A. ZubaĽová 

Proti   

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

  

 
-p . Azariová sa informuje, ako je to so žiadosťou pána Jozefa Zeleňáka o pripojenie na kanalizáciu 
-p. Hegedušová sa informuje, prečo je pošta v stredu otvorená do 17:00hod. - p. starostka napíše list 
na Slovenskú poštu  
-OZ navrhlo usporiadať neformálnu silvestrovskú zábavu 
-príprava Mikuláša pre deti 
- p . ekonómka  vyzvala  poslancov OZ  predložiť návrhy k príprave rozpočtu na budúci rok  
-p. starostka vyzvala poslancov  predložiť návrhy , ako viesť záhradkársku časť - definovať stavby, 
ktoré budú povolené 
-p. Zubaľová -  navrhuje  predaj drobnej prevádzkarne  
-informácia o možnosti  prenájme pozemku pre pána Lukáča - pri dennom stacionári na Bogdani. 
- p. starostka informuje OZ , že do telocvične je potrebné doriešiť  hľadisko  
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu p. starostka ukončila 7. zasadanie OZ o 20:45 hod. 
 
 
 
 
 
overovatelia zápisnice :  Ing. B. Adamkovič 
                                            Martina Azariová 
 
Zapisovateľka : A. Šimčáková  :            
 
 
 
 
 
 v.r. 
 Marta Gamrátová 
 starostka obce 


