zÁplstvlcR
z L3. zasadania obecného zastupitel'stva v Bohdanovciach
konaného dňa 07,!0.2O2Ov zasadačke OcÚ

Prítomní!

Marta Gamrátová
Martina Azariová
Stanislav Gul'a
Magdaléna Hegedúšová

Alena zubalbvá
lng. B. Adamkovič
lng. M, Kozárová
Vojtech Magul'ák
Ospravedlnení:
Ostatnípfitomní:

lng. Agóta Vysokajovú
JlJDr. Marta Šimčáková

Anna Šimčáková

Program zasadnutia

t,
2.
3,

4,
5.
6,
7,

Otvorenie a schválenie Pro8ramu, určenie zapisovatel'a a overovate;,oy
zápisnice
kontrola uznesení
Schválenie VZN č. 4/2O2Oo ochrannom pásme pohrebísk
obce Bohdanovce
Zubná ambulancia - refundácia nákladov za zvel'adenie
majetku obce v zub.
ambulancii
Žiadosť

o odkúpenie parc.

č, E LOL/4

Prepravná spoločnosť SČK - spolupráca s obcou
Žiadosť o vyjadrenie sa k moŽnosti výstavby bytového
izbové, 6ks-3-izbové)

domu na parc. č, aa4/2(6ks 2-

Žiadosťo prenájom pódy
8. lnformácia o hospodárení obce za t-9/2O2O
9. Zmena rozpočtu obce a ZŠs MŠ- rozpočtovéopatrenie
].0. Rózne

Lt.Záver

13. zasadanie obecného zastupitel'stva , otvorila a viedla starostka obce Marta
Gamrátová. Privítala
vŠetkýchPrítomných, oboznámila ich s programom rokovania a navrhla zmenu programu
a to
vynechaním bodu č. + - Žiadosť o odkúpenie parcely č. E IOI!4

obecné zastupitel'stvo súhlasísprogramom po zmene a nemá iné návrhy
Za zaPisovatel'a bola urČená a. Šimčáková,za overovatelbv zápisnice boii určení:
lng. M. Kozárová
V. Magulák
Kontrola plnenia uznesení- neboli uloženéúlohy

,

K bodu 1

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach

schval'uje

a)návrh na zmenu zverejneného programu program rokovania obecného zastupiteťstva vypustenie
bodu č.4
b)program rokovania obecného zastupiteťstva v znení schválenej zmeny

Hlasovanie

:

Za

Proti

Mená poslancov OZ

M.Azariová,lng.B.Adamkovič,S.Gul,a,rM.Hegeom

V. Magulák, A. Zubaťová

Zdržal sa

Neprítomný/í

OZ Po Prerokovaní návrhu VZN

schvaťuje toto VZN
K

Č. 4/2O2Oo

ochrannom pásme pohrebísk obce Bohdanovce,

bgdu ?

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schvalfuje
VZN č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk obce Bohdanovce.

Hlasovanie:
Za

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
M. Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Gul'a, M.
Magulák, A. Zuba|bvá

H

Na zaČiatku zasadnutia OZ sa poslanci boli pozrieť v zubnej ambulancii p. starostka
informuje OZ , Že MUDr. J. Saláková predložila účtovnédoklady za vynatoženénáklady pri
rekonŠtrukcii zubnej ambulancie a žiada refundáciu týchto nákladov po odpočítaní
amortizácie. OZ sa Po prerokovaní rozhodlo schváliť spoluúčasťobce na opravu nebytových

priestorov v zubnej ambulancii na základe faktúry predloženej MUDr. J. Salákovou vo
výške
3000,,
s Podmienkou odstúpenia od Zmluvy o nájme nebytových priestorov dohodou k
t2.L0.2020.

€

K Fodu 3

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteIstvo v Bohdanovciach
a) ruší
uznesenie č.87l20L3
b)schvalfuje
finanČnúsPoluúČasťobce Bohdanovce na oprave nebytových priestorov v zubnej ambulancii
na
základe faktúrY PredloŽenej MUDr. J. Salákovou vo výške 3ooo.,€ s podmienkou odstúpenia
od
Zmluvy o nájme nebytových priestorov dohodou k 12.1,0.2020

Hlasovanie

:

Za

Proti

Mená poslancov OZ
M. Azariová, S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng.M. rozárova, v .rvraeurlák,
Zubalbvá
ln8, B Adamkovič

Zdržal sa

Neprítomný/í

Bod č.4 nebol prerokovaný

Hlasovanie:
Za
Prota

Zdržal sa

Neprítomný/í

Mená poslancov OZ

A

P. starostka informuje OZ , že 16 obcí už spolupracuje s SČX , ktorý zabezpečuje prepravu

chorých lfudík lekárom a na rózne vyšetrenia. Suma, ktorú by obec mala zaplatiť je podl'a

PoČtuobyvatelbvt. j.cca900.-€ frok,vtomprípadeby nášobčanmal lacnejšiuprepravu.
Pani HegedúŠováa p. Azariová informujú , že je to dosť nákladné a že aj zdravotné poistbvne
rieŠiatento problém a podstatne lacnejšie . OZ nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s SčK _
prepravnou službou
K.bodu 5

Hlasovanie

:

Mená poslancov OZ

Za

Proti

M. Azariová,lng. B, Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng. Mária Kozárová
V. Magulák A. Zubaíová

Zdržal sa

Neprítomný/í

(6

ks 2-izbové . 6ks -3-izbové)

P.starostka predkladá OZ žiadosť, ktorú obec obdržala od spoločnosti Margarita
DeveloPment, Vojvodska 12, Košice , ktorej žiada obec o predbežný súhlas k výstavbe
bYtového domu na parc. č.444/2v k. ú. Bohdanovce . K žiadosti doložiljednoduchúštúdiuide o samostatne stojací Štvorpodlažnýobjekt s počtom bytov ].2.Tento bytový dom by bot
Postavený vedl'a uŽ existujúcich bytoviek. OZ po prerokovanítohto bodu sa rozhodlo schváliť
PredbeŽné stanovisko , vzhl'adom na miestne pomery a za predpokladu, že bude vlastníkom
pozemku a prebehne územnéa stavebné konanie .
K bodu 6

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteístvo v Bohdanovciach
schvalfuje
PredbeŽné stanovisko k moŽnosti výstavby bytového domu na parc. č. 444/2v kat. ú. Bohdanovce
po splnení všetkých zákonných náležitostí

Hlasovanie

:

Za

Mená posIancov OZ

M.Azariová,lng.BAdamkovičS.Gul,a,M.HegedÚšo@

Maguťák, A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu 7 -Žladosť o prenáiom pódv
P. starostka informuje OZ , Že obec dostala žiadosťod firmy AGROprofil Boliarov s. r. o, v ktorej žiada
obec o prenájom polhohospodárskej pódy pre účelypestovania plodín. p. starostka informuje že
,
pozemky vo vlastníctve obce sú teraz v prenájme PD Bohdanovce .

K bodu 7

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohda novciach
a)berie na vedomie
Žiadosť AGROprofil Boliarov, s. r. o o prenájom polhohospodárskej pódy vo vlastníctve obce
Bohdanovce
b}odporúča
starostke obce pripraviť podklady na zámer na prenájom polhohospodárskej pódy vo
vlastníctve obce
7a

M. Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová,, lng. M. Kozároviá,
Magul'ák, A. Zuballová

\r

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu č. 8 -tnformácia o hospgdárení obce
P. ekonómka informuje oZ o

hospodáreníobce za obdobie L-g/z)zo

K bodu 8

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach

berie na vedomie
informáciu o hospodáreníobce za obdobie L-}/}O2O
7a

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

M. Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegediišová, , tn§Lvl.
Magulék, A. Zuballová

Kozároffi

K bodv

č.9 Zmena rozpočtu obce

a ZŠs

MŠ

P. ekonómka informuje OZ o zmene rozpočtu obce a zš s Mš Bohdanovce - rozpočtovéopatrenie
č.

6

K bodu 9

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteťstvo v Bohdanovciach
schva!'uje
a)zmenu rozpočtu obce - rozpočtovéopatrenie č. 6

b)zmenu rozpočtu ZŠs MŠBohdanovce - rozpočtovéopatrenie č. 6

Hlasovanie:
Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Gula, M. Hegedúšová, , lng. M. Koťarova', V.
Magulák, A. Zuba[ová

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu 10 - Rózne
P . starostka informuje OZ že:
-financie z Uradu vlády SR vo výŠke37 tisíc € , ktoré boli schválené ako dotácia
na prístavbu spálne v
Mš,ešteobec neobdržala
- práce na prístavbe spálne pokračujúpodl'a harmonogramu
-asfaltovanie úseku Fresh - autobusová zastávka pokračuje
-telocvičňa je pre verejnosť zatvorená (CVOVID -19)
-obec podala Žiadosť o výrub stromov ktoré sa nachádzajú pri bytovke č. 22L _
1ks , v školskej
záhrade 3ks, Park Pri obecnom Úrade 1lks a živý plot popri hlavnej ceste, p. Zubaíová
navrhujé
výrub stromov aj na autobusovej zastávke
-P. starostka informuje OZ, Že zorganízovala stretnutie p. Michala Sekeráka
novým
, ktoný
vlastníkom objektu bývalého hnojiska ( predtým Environcentrum) a zástupcov firmy
Kosít na ktorom
preberalimoŽnosť, zriadenia zberného dvora pre Združenie obcí Slanského
mikroregiónu. Vlastník
objektu Plánuje na Polovici daného objektu zriadiť zberný dvor a druhú časťvyužívať
ako stavebniny

je

predaj štrku a piesku

- P. Zubalová informuje OZ, že na miestnych komunikaciach parkuje vel,a áut
a bude problém pri
zimnej ÚdrŽbe P. starostka informuje že aj na parkovisku pred obecným úradom srj
zaparkované

cudzie autá niekedY aj celý deň - p. Gul'a navrhuje osadiť tam dopravnú značku s maximálnou
dobou
státia
-P. HegedŮŠová sa informuje Čiboli vymenené zámky v klube kde sa stretáva
mládež
- P, starostka informuje OZ , Že do konca októbra by sa mali
vysadiť stromy a osadiť lavičky - program
obnovY dedinY - zmluvu na dotáciu bola podpísať len minulý týždeň v Spišskom
Hrhove,
- P. Azariová a P. HegedÚŠová a p. Guřa - na uliciach
kde bývajú počuťslabo miestny rozhlas
- Pre 2.vlnu COV|D -19 obec neorganizuje stretnutie seníorov
v októbri - Mesiac úcty k starším

Po vyČerpanívŠetkýchbodov programu p. starostka ukončila 13.
zasadnutie

oz o 20:00 hod.

Overovatelia zápisnice lng. Mária. Kozárová:
Vojtech Magulák:

Zapisovatel'ka R. Šimčáková

Marta Gamrátová, v.
starostka obce

I.

