
zAPlsN lcA
zo L4. zasadania obecného zastupltel'stva v Bohdanovciach

konaného dňa 25.tL.2O20v zasadačke OcÚ

Prítomní ! MartaGamrátová
Martina Azariová
Stanislav Gul'a
Magdaléna Hegedůšová
Alena zubalbvá
lng. B, Adamkovič
lng. M. Kozárová
Vojtech Magulák

Ospravedlnení:
Ostatní prítomní: JtJDr, Marta Šimčáková

Anna Šimčáková
podl'a prez. listiny

Program zasadnutia

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

2. Zrušenie uznesenia č. nal2lzO(oprava pravopisnej chyby -Agroprofil)
3. Prijatie opraveného uznesenia - žiadosťAGROprofit Boliarov, s. r. o o prenájom

pol'.pódy

4. Otvorený list - týkajúceho sa nájmu priestorov zubnej ambulancie
5. Schválenie zámeru- prenájom nebytových priestorov na parc. C č.354, LV853 - zubná

ambulancia

6. Rózne

/. Z-aver

k bodu 1 - otvorenie a schválenie proRramu. určenie overovatelbv zápisnice a zapisovatel'a

14. zasadanie obecného zastupitelstva , otvorila a viedla starostka obce Marta Gamrátová. privítala
vŠetkých prítomných, oboznámila ich s programom rokovania a navrhla zmenu programu a to
vYnechaním bodu Č. 5 - Schválenie zámeru- prenájom nebytových priestorov na parc.C č. 354, , LV
853- zubná ambulancia



Obecné zastupitelstvo súhlasís programom po zmene a nemá iné návrhy
Za zapisovatel'a bola určená R. Šimčáková , za overovatelbv zápisnice boli určení: lng. B. Adamkovič,
A. Zubalbvá
Kontrola plnenia uznesení- neboli uložené úlohy

K bodu 1

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteístvo v Bohdanovciach
s ch v a !'u j e
a)návrh na zmenu zverejneného programu rokovania obecného zastupitel'stva - vypustenie bodu č.5
b)program rokovania obecného zastupitel'stva v znení schválenej zmeny

K bodu 2 - Zrušenie uznesenia č 120l2020(oprava pravopisnei chvbv - AGROprofil}

OZ ruŠi uznesenie č.120l2O2O z dóvodu pravopisnej chyby v názve firmy AGRoprofit Boliarov, s .r .o

K bodu 2

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
ruší
uznesenie č, L20/2020 prijaté 7.70.2O2O

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B, Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, ,lng. M. Kozárová

V, Magulák, A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Gu[a, M. Hegedůšová,, lng. M. Kozárová,V.

Magulák, A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
NeprítomnÝ/í



K bodu 3-Priiatie opraveného uznesenia - žiadosťAGROprofit Boliarov , s. r. o o prenáiom pol'.
pódv

OZ po oprave pravopisnej chyby v názve firmy AGROprofit s. r. o Boliarov prijíma opravené

uznesenie

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)berie na vedomie
žiadosť AGROprofit 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

k bodu 4 - otvorený |ist - tÝkaiúceho sa náimu priestorov zubnei ambulancie

P. starostka informuje , že MUDr. J. Saláková poslala obcia poslancom obecného zastupitel'stva
otvorený list v ktorom , reaguje na bod 4 z L2. zasadnutia OZ zo dňa L2.8,2O2o a na bod 3 z L3.
zasadnutia OZzo dňa7.10.2020- všetko týkajúcesa nájmupriestorovzubnejambulancievobci
Bohdanovce

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)ruší
uznesenie č,1,IB/2O20 zo dňa 7.t0,2O2O
b)poveruje
starostku obce Martu Gamrátovú , vyzvať MUDr. Jolanu Salákovú k príprave opátovnej
dohody o ukončení nájmu nebytových priestorov - zubnej ambulancie do 9.t2.2o2o
c)odporúča
starostke obce upozorniťterajšieho nájomcu -zubnej ambulancie MUDr. Salákovú, aby
temperovala teplotu v interiéri ambulancie vo vykurovacom období a raz mesačne po
dohode sprístupniť priestory ambulancie za účelom kontroly temperovania priestorov

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
7a M. Azariová, lng. B. Adamkovič S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, V

Magulák, A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í



Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B. Adamkovič S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng.M, Kozárová, V

Magulák, A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

K bodu 5 - Schválenie zámeru- prenáiom nebvtovÝch priestorov na parc. C č. 354. LV 853 -

zubná ambulancia

Bod č. 5 bol vynechaný z programu zasadnutie OZ

K bodu č.6 Rózne

P.starostka informuje OZ :

- o priebehu celoploŠného testovania na COV|D -19 , ktoré sa uskutočnilo aj v našej obci,
zároveň pod'akovala personálu , ktorý vykonával testovanie

-o žiadosti ,ktorú dostala Obec ohl'adom prenájmu posilňovne, ktorú zaslal p. Matúš Varga -

na zasadanie OZ priŠli ajobčania, ktoríposilňovňu využívajú . P, starostka informuje,že
žiadosťprišla deň pred zasadanímOZ, a preto nebola zaradená do programu rokovania OZ,
ale ohl'adom moŽnosti prenájmu sa p. starostka informovala a dohodlo sa stretnutie
poslancov OZ a p M. Vargom v posilňovni na 28.t1.2020 o 17. 00hod.

-p lng. Peter Zeleňák, žiadal Stavebné povolenie, ktoré bolo vydané na bytovku s. č. 74O, a

zápisnicu zo stav. konania, d'alej sa informuje o zbernom dvore - p. starostka mu odpovedá,
Žezatial' v tejto veci nie je nič nové pretože firma Kosit a p. Sekerák, ktorý odkúpil priestory
od firmy Envirocentrum sa nestretli aby riešilitento problém. Ďalej p. Zeleňák upozorňuje,
že na obecnej webovej stránke nie sú zverejnené telefónne čísla a emailové adresy
poslancov obecného zastupitel'stva

- p. starostka informuje o príprave návrhu VZN o dani z nehnutelhosti , dani za psa , dani
za uŽÍvanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie
automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zvýšiť poplatok za

vývoz komunálneho odpadu

-p. AdamkoviČ a p. Zubalbvá informuje o stretnutís majitelbm pozemku ( ccal6ha - Smer
Kehed'), ktorý dal pripraviť štúdiu novej lBV. Obec nemá nový územný plán, a taktiež nie
je k pozemku prístupová cesta.Je na zvážení OZ či je potrebné v budúcnosti začať s
prípravou územného plánu



. p.starostka navrhuje odovzdaťtelocvičňu do správy majetku ZŠ s MŠ Bohdanovce

Po vyčerpanívšetkých bodov programu p. starostka ukončila ].4. zasadnutie OZ o 19:30 hod.

Overovatelia zápisnice lng. B. Adamkovič
A. Zubalbvá:

Zapisovatel'ka R. Šimčáková

Marta Gamrátová , v. í.
starostka obce


