
zAPlsNlcA
z L2. zasadania obecného zastupitel'stva v Bohdanovciach

konaného dňa L2.08.2O20v zasadačke OcÚ

Prítomní ! MartaGamrátová
Martina Azariová
Stanislav Gul'a
Magdaléna Hegedůšová
Alena Zubal'ová
Vojtech Magul'ak

Ospravedlnení: lng. Mória Kozórovd
l ng. Bra n is l av Ad a m kovič

Ostatní prítomní:
J l_) Dr. Marta Šimčáková

Anna Šimčáková

Program zasadnutia

1". Otvorenie a schválenie programu, určenie zapisovatel'a a overovatelbv zápisnice

kontrola uznesení
2. Schválenie VZN č. 2/2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

3. Schválenie VZN č, 3/2020 o určenívýšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov na činnosť školského klubu, ktorého zriadbvatelbm je obec Bohdanovce

4, Zubná ambulancia - riešenie prenájmu

5. lnformácia o hospodáreníobce za Lpolrok2020
6. Zmena rozpočtu obce a ZŠ s MŠ - rozpočtové opatrenie
7. Rózne

B, Záver

k bodu 1 - otvorenie a schválenie programu, určenie overovate|bv zápisnice a zapisovatel'a

]"2, zasadanie obecného zastupitel'stva , otvorila a viedla starostka obce Marta Gamrátová. Privítala
všetkých prítomných, oboznámila ich s programom rokovania,
Obecné zastupitel'stvo súhlasís programom a nemá iné návrhy
Za zapisovatel'a bola určená R, Šimčáková, za overovatelbv zápisnice boliurčení: p.S. Gul'a a p.M.
Hegedúšová
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

K bodu 2 Schválenie VZN č. 2/2020 o vÝške príspevku za pobvt dieťat'a v materskei škole

OZ po prekovaní schval'uje návrh VZN č.2/2O2O, ktorým sa mení výška príspevku za pobyt dieťaťa v
materskej škole z ]-0€ na L5€ zajedno dieťa mesačne

K bodu 2

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schvalfuje VZN č. 2l2O2O
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

K bodu 3- Schválenie VZN č.3/2020 o určení výškv mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí , ktorého zriadbvatetbm ie obec Bohdanovce

07 po prerokovaní schval'uje návrh VZN č. 3/2O2O , ktorým určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriadbvatelbm je obec
Bohdanovce z 5€ na 10€ mesačne na žiaka

K bodu 3

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelttvo v Bohdanovciach
schvalfuje

VZN Č. 312020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, ktorého zriadbvatelbm je obec Bohdanovce

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, , S. Gul'a, M. Hegedůšová, , A. Zubalbvá , V. Magulák
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í lng. B. Adamkovič, lng. M. Kozárová

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, S. Gul'a, M. Hegedúšová, A. Zubalbvá, V. Magulák
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í lng. B. Adamkovič, lng. M. Kozárová



Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, S. Gul'a, M. Hegedúšová, A. Zubalbvá, V. Magulák
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í lng. B. Adamkovič, lng. M. Kozárová

K bodu 4 - Zubná ambulancia - riešenle prenáimu

P. starostka oznamuje OZ , že po konzultácii s právnikom navrhuje kompenzovať náklady za

zhodnotenie prenajatých priestorov zubnej ambulancie , ktoré realizovala MUDr. Saláková z

vlastných finančných prostriedkov ( nové el, rozvody a sanita) po odpočítaní amortizácie .OZ berie
túto skutočnosť na vedomie a d'alší postup sa bude riešiť na d'alšom zasadaní OZ,

K bodu 5 lnformácia o hospodárení obce za 1. polrok 2020

P. ekonómka obce informuje OZ o hospodárení obce za 1. polrok 2020 , o stavoch na účtoch obce.

K bodu 5

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
informáciu o hospodáreníobce za l.polrok 2020

k bodu 6 zmena rozpočtu obce a zš s Mš - rozpočtové opatrenia

P. ekonómka informuje OZ o potrebe zmeny rozpočtu a schválení rozpočtového opatrenia obce a ZŠ
s tvš gohdanovce.

K bodu 6

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)schval'uje
zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Bohdanovce - rozpočtové opatrenia č. 5

b)schval uje
zmenu rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. 5

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, S. Gul'a, M. Hegedúšová, , A. Zubalbvá, V. Magulák
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í lng. B. Adamkovič, lng. M. Kozárová



Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, S. Gul'a, M. Hegedúšová, A, Zubal|ová, V. Magul'ák
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í lng. B. Adamkovič, lng. M. Kozárová

Kbodu7-Rózne

P. starostka informuje OZ :

-asfaltovanie sa bude realizovaťna základe Dodatku č.3 kZmluve o dielo zo dňa 20.09.201,9
- pripravuje sa VO na zhotovenie projektovejdokumentácie pre osadenie retenčnej nádrže pre ČOV
a opravu biologických nádrží
- v ZŠ prebiehajú rózne opravy a mal'by , dokúpil sa nový nábytok
- opravilsa poklop prizastávke autobusu smer Rákoš, odvodňovacírošt na miestnej komunikácií
smer Kehed'
- vykonávajú sa práce na ceste pri záhradkách chata s, č. 41_8

- bol pristavený kontajner a d'alšísa plánuje na koniec augusta
-p. Zubal'ovbá navrhuje zakúpiť novú motorovú kosačku na kosenie verejných priestranstiev

- p. Hegedúšová - klub mládeže - navrhuje skontrolovať , vymeniťzámky

Po vyčerpanívšetkých bodov programu p. starostka ukončila ]_2. zasadnutie OZ o 19.00 hod.

Overovatelia zápisnice : Gul'a Stanislav :

Hegedúšová Magdaléna :

Zapisovatel'ka R. Šimčáková
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