
ZÁPISNICA 
zo 9. zasadania obecného zastupiteľstva  v Bohdanovciach 

konaného dňa 18.12.2019 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. 1. Otvorenie a schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                   

kontrola uznesení 

2. Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej 

zriaďovateľom je Obec Bohdanovce 

3. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

školských zariadení  so sídlom na území Obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo 

územia obce 

4. Žiadosť o finančnú podporu na športovú činnosť  

5. Žiadosť o prevod finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Bohdanovce 

6. Zásady hospodárenia s majetkom obce 

7. Zakúpenie čistiaceho stroja 

8. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky a konsolidovanej 

závierky a výročná správa k 31.12.2018 

9.  Návrh investičných zámerov obce na roky 2021-2027 

10. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020-2021 

11. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2021 

12. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020 

13. Návrh na odmenu HK  

14. Informácia o hospodárení obce za 1- 11/2019 



15. Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 11 

16. Rôzne  

17. 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:   p. M. 
Hegedüšová a  p. V. Maguľák 
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 - Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej 
zriaďovateľom je Obec Bohdanovce 
 
OZ po prerokovaní  tohto návrhu sa ho rozhodlo schváliť 
 
Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
s ch v a ľ u j e  
VZN  č . 6/2019 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej 
zriaďovateľom je Obec Bohdanovce 
 

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 výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení  so sídlom na území Obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo 

územia obce 

 
 OZ po prerokovaní a pripomienkovaní schválilo toto VZN. 
 
K bodu 3 
 
 Návrh  uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
schvaľuje  
VZN č. 7/2019  o určení výšky dotácie 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, B. Adamkovič , S. Guľa, M. Hegedüšová, M. Kozárová, , V. Maguľák 
A. Zubaľová  

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 
 

K bodu 4 - Žiadosť o finančnú podporu na športovú činnosť 

P. starostka prečítala OZ  žiadosť o finančnú podporu na športovú činnosť , ktorá prišla od p. 

Radomíra Ivaňáka .P. Ivaňák reprezentuje našu obec hlavne na bežeckých súťažiach a 

Maratóne Mieru v Košiciach . OZ mu odsúhlasilo finančnú pomoc vo výške 150 € 

 
K bodu 4 
Návrh uznesenia  
 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
schvaľuje 
výdavok na reprezentačné vo výške 150 € pre p. Radomíra Ivaňáka  
 

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 Žiadosť o prevod finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Bohdanovce 

ZŠ s MŠ Bohdanovce podala žiadosť o prevod vlastných fin. prostriedkov vo výške 1 590 € 

,ktoré  previedla na účet zriaďovateľa , a ktoré plánuje  použiť na financovanie originálnych 

kompetencií v zmysle schváleného rozpočtu. 

 
K bodu 5 
Návrh uznesenia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
súhlasí 
s prevodom fin. prostriedkov vo výške 1  590 € , ktoré budú použité na financovanie 
originálnych kompetencií v zmysle schváleného rozpočtu 
  

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   -Zásady hospodárenia s majetkom obce  
 

p.HK   obce informuje OZ o tom, že doterajšie Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce je potrebné upraviť ,  vytýčiť kompetencie   

 
K bodu 6  
Návrh uznesenia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
schvaľuje 
Zásady hospodárenia a nakladania  s majetkom obce 
 

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 - Zakúpenie čistiaceho stroja 
 
Už na predchádzajúcom zasadnutí  OZ  sa rokovalo o zakúpení čistiaceho stroja , ktorý by 
slúžil pre telocvičňu a zároveň pre KD . Firma Kärcher priniesla na ukážku takýto čistiaci  stroj 
a predviedla ako to funguje. P. starostka informuje  OZ, že k cene za stroj je potrebné 
priplatiť za čistiace prostriedky a za servisnú zmluvu . OZ  doporučuje  oboznámiť sa s touto 
zmluvou a presunúť tento bod programu na budúce zasadnutie OZ.    
 
 
K bodu č. 8 -  Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky a 
konsolidovanej závierky a výročná správa k 31.12.2018 
 
P. ekonómka predložila OZ  Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej 
závierky a konsolidovanej závierky a výročnú správu k 31.12.2018. OZ berie túto správu na 
vedomie 
 
K bodu 8    
 
Návrh uznesenia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
 
berie na vedomie   
Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky a konsolidovanej 
závierky a výročnú správu k 31.12.2018 
 

 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 Návrh investičných zámerov obce na roky 2021-2027  
 
Na zasadnutí  Komisie pre oblasť životného prostredia , výstavby , dopravy a ochrany 
verejného poriadku sa  navrhlo čo by v našej obci bolo potrebné robiť : 
 
1. vybudovať kruhový objazd na ceste II/552 v centre obce - cesta smer Slanec, kde by sa 

bezpečne prechádzalo cez cestu a vystupovalo z dopravných prostriedkov. K tomuto 

projektu už bolo dvakrát zvolané pracovné stretnutie zainteresovaných orgánov.  

2. vybudovať zberný dvor, ktorý by vyriešil problém so zmiešaným odpadom občanov - 

drobný  stavebný odpad, kompostovisko -  zo záhrad, objemný domový odpad a pod. 



3. vybudovať prístavbu kuchyne a jedálne v základnej škole, keďže počet stravníkov neustále 

narastá a doteraz sa stravujú vo veľmi stiesnených priestoroch. 

4. oprava strechy a zateplenie budovy obecného úradu, v ktorej sa nachádzajú aj zariadenia 

verejného záujmu lekárske ambulancie pre deti, dospelých a zubného lekára, lekáreň a 

pošta.  

5. oprava prístupovej cesty na železničnú stanicu a predstaničného priestoru 

6. Komisia navrhuje riešiť aj protipovodňové opatrenia. 

● oprava cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany vrátane súbežných priekop a chodníkov 

v obciach 

● oprava cesty II/576 Bohdanovce - Herľany vrátane súbežných priekop a chodnikov v 

obciach 

● cyklisticko-turistický chodník Olšavskou dolinou od Vyšnej Myšle po Bidovce 

 OZ schvaľuje  tieto návrhy na čerpanie Eurofondov  v novom programovom období 2021-
2027 zaslať na KSK. 
 
K bodu 9 
Návrh uznesenia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
schvaľuje  
návrh investičných zámerov obce na čerpanie Eurofondov v novom programovom období 
2021-2027 a ich zaslanie  na Košický samosprávny kraj 
 
 

 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 - Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020-2021 
 
p. HK  obce Ing. A Vysokajová predniesla OZ svoje odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na 
roky 2020-2022 a odporučila OZ predložený návrh rozpočtu schváliť. OZ po prejednaní tohto 
bodu berie na vedomie toto stanovisko. 
 
 
 



K bodu 10 
Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021 a k 
návrhu rozpočtu na rok 2020 
 
 
 

 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 -Schválenie rozpočtu na roky 2020-2021 
 
p. ekonómka  informuje OZ o návrhu rozpočtu na roky 2020-2021. OZ tento návrh rozpočtu 
prediskutovalo  a schválilo. 
 
K bodu 11 
Návrh uznesenia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
 
a)schvaľuje  
rozpočet obce Bohdanovce na rok 2020  v členení : 

● bežný rozpočet 
bežné príjmy        1 291 760 € 
bežné výdavky     1 290 760 € 

● kapitálový rozpočet 
kapitálové príjmy                0 € 
kapitálové výdavky   30 000 € 

● finančné operácie 
príjmové finančné operácie      56 000 € 
výdavkové finančné operácie   20 000 € 

 
a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie na úrovni kategórie - 
príloha uznesenia 
 
b)berie na vedomie  
rozpočet obce Bohdanovce  na roky 2021-2022 
 



 

 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 12- Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020 
 
HK obce p. Vysokajová  informuje OZ o Pláne kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020 
 
K bodu 12 
 
Návrh uznesenia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach v zmysle §18 f ods.1písm.b)zákona č. 369/1990Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
a)schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti HK Obce Bohdanovce na 1.polrok 2020 
b)poveruje  
hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej 
činnosti na 1. polrok 2020  
 

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 13- Návrh na odmenu HK 
 
P. starostka  navrhla hlavnej kontrolórke odmenu  za rok 2019 vo výške  jedného  platu. OZ 
jednohlasne súhlasí s odmenou vo výške jedného platu . 
 
K bodu 13 
 
Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
schvaľuje  
odmenu HK za rok 2019 vo výške jedného platu 
 



 
 
 

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 14- Informácia o hospodárení obce za 1-11/2019 
 
P. ekonómka informuje OZ  o hospodárení obce za obdobie 1-11/2019. Informuje o stavoch 
na účtoch obce. 
 
K bodu 14 
 
Návrh uznesenia 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
berie na vedomie  
informáciu o hospodárení obce za obdobie 1-11/2019 
  

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 15 Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 11 
 
P. ekonómka informuje OZ o potrebe zmeny rozpočtu a schválení rozpočtového opatrenia č.11 
 
K bodu 15 
 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
schvaľuje 
zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.11 
  

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Proti   

Zdržal sa  



 

 K bodu 16 - Rôzne  
 
Pani starostka informuje OZ, že 
- ZŠ s MŠ podala žiadosť o preklasifikovanie časti bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo 
výške  
2 016 €  z dôvodu zakúpenia defibrilátora a žiada úpravu rozpočtu. OZ súhlasí s touto 
žiadosťou. 
 
 k bodu rôzne 
Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
schvaľuje 

1. žiadosť ZŠ s MŠ Bohdanovce o preklasifikovanie časti bežných výdavkov na kapitálové 
výdavky vo výške 2 016 € 

2. úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.6,7,8 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Proti   

Zdržal sa  

 

- pani starostka informovala OZ, že 
-  dňa 19.12 sa koná v KD vianočná akadémia  
-na žiadosť o zmenu otváracích hodín na pošte prišla odpoveď - pošta nesúhlasí so zmenou 
otváracích hodín 
-silvestrovská zábava - prípravy  
-5. januára sa bude konať v telocvični mini-futbalový trojkráľový futbal 
-5. januára súkromná agentúra usporiada koncert  
-18. januára - Poľovnícky ples 
-24. januára - Pochod na Dargov 
-15. februára - Obecný  ples 
-navrhuje na 13. júna usporiadať Deň obce 
-informuje o zmene zákona, v ktorom sa rušia ochranné pásma pri cintorínoch - časť 
cintorína navrhuje oddeliť a zriadiť tam zberný dvor 
- v dennom stacionári sa uvažuje o členskom poplatku , pre občanov, ktorí tam chodia cvičiť 
-p. Adamkovič -osvetlenie pri zastávke Nižný Čaj - slabé osvetlenie 
-p. starostka navrhuje žiadať o vybudovanie riadneho osvetlenia Správu ciest 
-monografia obce by sa mala vydať v termíne marec/apríl 
-krst tejto knihy spojiť s Dňom obce 
-p. Maguľak navrhuje riešiť priekopy na ulici pri záhradkách. 
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu p. starostka ukončila 9. zasadanie OZ o 20:45 hod. 
 
 
 



 
 
overovatelia zápisnice :  Guľa Stanislav: 
                                            Magdaléna Hegedüšová 
 
Zapisovateľka : A. Šimčáková              
 
 
                                           Marta Gamrátová  
          starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


