
zAPlsNlcA
z L0. zasadania obecného zastupltel'stva v Bohdanovciach

konaného dňa !5,4,2020 v zasadačke OcÚ

Prítomní ! Marta Gamrátová
Martina Azariová
Stanislav Gu[a
Magdaléna Hegedúšová
Vojtech Magulák
Alena zubalbvá
lng. B. Adamkovič
lng. M. Kozárová

Ospravedlnení:

Ostatnípítomní: JtJDr, Marta Šimčáková
Anna Šimčáková

Program zasadnutia

1, 1, Otvorenie a schválenie Programu, určenie zapisovatel'a a overovatelbv zápisnice
kontrola uznesení

2, Návrh VZN o PrísPevku na Čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej
zriadbvatelbm je Obec Bohdanovce

3. Žiadosť o finančnú podporu na športovú činnosť
4. Žiadosť o finančnú podporu - detská folklórna skupina Garbočan
5, Žiadosť o odkúpenie časti parcely č,78lt
6. Prejednanie podnetu
7, Prehodnotenie investičných zámerov na rok 2020
8, ZruŠenie kultúrno-sPoloČenských a Športových aktivít v letných mesiacoch (covlD-19)
9. lnformácia o hospodárení obce za L-3/2O2O
].0. Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie
11. Rózne

t2.Záver

10' zasadanie obecného zastupitel'stva , otvorila a viedla starostka obce Marta Gamrátová. privítala
všetkých prítomných, oboznámila ich s programom rokovania.



Obecné zastupitel'stvo srihlasí s.programom a nemá iné návrhy
Za zaPisovatel'a bola urČená n. Šimeárová , za overovatelbv zápisnice boli určení:A. Zubalová
Kontrola plnenia uznesení- neboli uložené úlohy

K bodu 1

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
s ch v a l'u j e
program rokovania obecného zastupitel'stva

p. V. Maguíák a p.

M. Azariová,, S. Gura, M. úšová, , V. Magur,lt! a. Zubaťová

zriadiovatelbm ie Obec gohdanovcr-

OZ po prerokovaní návrh VZN schválilo

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteístvo v Bohdanovciach
schval'uje
VZN č .7/2020 o príspevku na čiastočnú úhradu
zriadbvatelbm je Obec Bohdanovce

nákladov v školskej jedátni, ktorej

Hlasovanie : rvl9!á poslancov OZ
M. Azariová, S. Cuta, tV.

B, Adamkovič,

p' starostka informuje oz , Že obec obdržala Žiadosť od p. štefana Jakima , v ktorej žiada obec o fin.PodPoru na ŠPortovú Činnosť-zriČastňuje sa bežeckýctr'poou.laiiach a reprezentuje našu obec.oZ súhlasís výdavkom na reprezentačné na šport. einnosi,l 
"rrsr,. 

150€ pre p. š. lakima



K bodu 3

Návrh uznesenia

Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach
schvalfuje

výdavok na reprezentačné vo výške 150€ pre p.Štefana Jakima

p, starostka prečítala oz Žiadosťo finančnú podporu pre detskú folklórnu skupinu Garbočan, ktorú
zaslala p. Gulbvá.

OZ súhlasí s podporou vo výške 300€

K bodu 4
Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schvalbje

P,starostkaPreČÍtalaŽiadosť,p.PetraLukáča,ktorýžiadaoodkúpenieparc. č.78/Lvo
výmere 40Om2. P. starostka informuje OZ , že na predmetnej obecnej parcele je vedená
obecná kanalizácia a sú tam aj podzemné siete z telefónnej ústredne .Vzhradom k týmto
skutočnostiam oz nesúhlasí s predajom a ani s prenájmom tohto pozemku

K bodu 5

Návrh uznesenia

M. Azariová, , S, Gul'a, M. Maguťák A. Zubalbvá

B. Adamkovič, lng. M. Kozárová

výdavok na reprezentačné vo výške 300 € pre detskú folklórnu skupinu Garbočan

Mená poslancov OZ
M. Azariová, , S. Guťa, M, H úšová, , V, Magulák A. ZubabG

B. Adamkovič, lng.M. Kozárová



Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)berie na vedomie
žiadosť p. P. Lukáča o odkúpenie časti parcely č.78/t
b) nesúhlasí
s predajom anis prenájmom obecnej parcely č.78/L

( bodu č.9 -preiedn?nle podnetu

P'starostka informuje oZ,Že obec obdržala podnet od p. lng. p. Zeleňáka v ktorom poukazuje nato ,Že na obecnom cintoríne oZ uvaŽuje ako rozšíriť miesta na pochová vanie a pri niektorých
hrobových miestach sú aj lavičky.v prílohe cintorínskeho poriadku však poplatky za lavičky nie sú.oz riešilo tento podnet a nájomcovia hrobových miest , ktorísi svojvolhe rozšírili hrobové miestabudú vYzvanÍ, abY doPlatili Prenájom aj za neoprávnené užívanie pozemkov okolo prenajímaných
hrobových miest, ozzakazuje rozširovanie HM a osadenie lavičiek k HM z dóvodu nedostatkupriestoru na pohrebisku

K bodu 6

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)berie na vedomie
podnet p. lng. Petra Zeleňáka
b)poveruje
starostku obce zabezpečiť spoplatnenie prenájmu priestoru naviac okolo HM a osadenie lavičiek vsume 0,40€/m2/rok
c)odporúča
neosadzovať lavičky okoto HM z dóvodu nedostatku priestoru na pohrebisku

úšová. V. Magul:ák,^. zubarová

M. Azariová, S. V. Magulák, A. Zubalbvá

B. Adamkovič M. Kozárová

M. Kozárová



vzhl'adom k momentálnej vzniknutej nepriaznivej situácii- pandémia covlD- 19 mnohéfirmY a sPoloČnosti sú v kritickej situácii a dotý[a sa to aj našej samosprávy. Je potrebné
Prehodnotiť investiČné zámery obce na tento rok. V tomto roku sme plánovaii dokončiť :-asfaltovanie - autobusová zastávka - FRESH .oZ navrhuje pripraviť nový dodatok k Zmluve odielo s firmou JANEKo s. r. o, ktorá to mala realizovať( cóvro - rg)
- rekonŠtrukcia ČOV - reaktor biologickej linky č. t a pripravuje sa projektová dokumentácia
na osadenie retenčnej a odl'ahčovacej nádrže
- program obnovy dediny - spolufinancovanie obce
- obec dostala PrísPevok na rekonŠtrukciu budovy (bývalá drobná prevadzkáreň) na hasičskú
zbrojnicu. p. starostka navrhuje, zaslať list na Mv sR so žiadosťou o zmenu rekonštrukcie
inej budovY ( Časť obecnej budovy na Bogdani). oZ súhlasí so zmenou rekonštrukcie inej
budovy
-p, starostka informuje oZ o zaslaní Žiadosti obce o dotáciu z MF SR vo výške 1,6 000€ na
zakúPenie stolov a stoliČiek do kultúrneho domu aj tu bude potrebná spoiuúčasťobce 5%vprípade schválenej dotácie

K bodu 7

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)schval'uje
l,PriPraviť nový Dodatok k Zmluve o dielo na stavebné práce so zhotovitetbm JANEK9 s. r. oktorý mal realizovať asfaltovanie autobusovej zastávky- Fresh
2,Zaslanie Žiadosti na MV SR o zmenu rekonštrukcie inej budovy na hasičskú zbrojnicu
3, SPolufinancovanie obce projektu Revitalizácia obce Ěohdanovce vo výške 5%
b)berie na vedomie
1, Podanie Žiadosti obce o dotáciu z MF SR vo výške 16 7oo€ na zakúpenie stolov a stoličiek
do kD a spoluúčasťobce t0% v prípade schválenia dotácie

, V. Magulák, A. Zubaťová

Adamkovič, Ing.M. Kozárová

p. starostka a poslancioz navrhujú vzhíadom na situáciu - pandémia
plánované kultúrno-spoločenské a športové akcie

COVID -19 zrušiť všetky



K bodu 8

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteístvo v Bohdanovciach
schvalbje
zrušenie kultúrno-spoločenských a športových akcií v letných mesiacoch

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, S. Gul'a, M. Hegedůšová, V. Madrák, A-uba[ová
Proti
Zdrža] sa
Neprítomný/í lng.B. Adamkovič, !ng M. Kozárová

p. ekonómka obce informuje oz o hospodárení obce za obdobie L-gl2o2o

lí bodu 9

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteťstvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
informáciu o hospodáreníobce za obdobie t-3/2O2O

k bodu 10 - zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie

P. ekonómka informuje oZ o potrebe zmeny rozpočtu a schválení rozpočtových opatrení obce a Zš s
MŠ

K bodu 10

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohda novciach
berie na vedomie
zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ a obce - rozpočtové opatrenie č.7 , č,2
schvalfuje
zmenu rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č.3

Hlasovanie: Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, S. Gul'a, M. Heggdúšová,, V. Magut'álr, A. ztrbalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í lng.B. Adamkovič, lng. M. Kozárová



K bo,du 1,1-Rózn,e

p. starostka informuje OZ:
-obec Prijala do zamestnanie nového Údržbára a zamestnanca z rjpsv a R v rámci projektu podía§54ods. 1 pís. a) zákona č.5/2oo4Z,z. o stužbách zamestnanosti
- na cintoríne sa vysadili tuje , odstránila sa stará nádoba na vodu- minulý mesiac bol pristavený velkokapacitný kontajner
- upratalo sa niekolko čiernych skládok
-od 1.6.2020 bude zmena ceny vody podla nariadenia URSO
- sti prípravené zmluvy na podpis pre vodovod Blažice
- DHZ dostal dotáciu 1 4OO€
-plánuje sa -oprava autobusovej zastávky, prístrešok nad pieskovisko na detskom ihrisku- PriPravuje sa realizácia chodníka pri cintoríne s nasreaným vyznačením prechodu pre chodcov

Po vyčerpanívšetkých bodov programu p. starostka ukončila 10. zasadanie oZ o 20:00 hod.

overovatelia zápisnice : Vojtech Magul'ák:
Alena zubalbvá

Zapisovateíka : R. Šimčáková

Gamrátová


