
zAPIsN lcA
7L5. zasadania obecného zastupite!'stva v Bohdanovciach

konaného dňa il6.L2.2O2Ov zasadačke OcÚ

prítomní i MartaGamrátová
Martina Azariová
Stanislav Gul'a
Magdaléna Hegedúšová
lng. Branislav Adamkovič
lng. Mária Kozárová
Vojtech Magulák

Ospravedlnení:
Ostatní prítomní:

Alena zubalbvá
JUDr. Marta Šimčáková

lng. Agáta Vysokajová

Program zasadnutia:

1. Otvorenie a schválenie programu, určenie zapisovatel'a, overovatelbv zápisnice, kontrola uznesení
2. Výpoved'nájomnej zmluvy- zubná ambulancia
3. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pol'. pódu s PD Bohdanovce
4.Návrh VZN č. 5/2020 o daniz nehnuteťnosti, daniza psa, daniza užívanie verejného priestranstva,

daní za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

5.Návrh VZN č. 6/2020 o určenívýšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na územíobce Bohdanovce a CVČ pósobiace mimo územia obce

O. Žiadosť o finančnú podporu na športovú činnosť na rok2o2I
z. Žiadosť o dotáciu na činnosť cvč mimo územia obce na rok2o2I
8. Návrh na odovzdanie telocvične do správy ZŠ s MŠ od 1.1".2O2L
9. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky a konsolidovanej závierky a

Výročná správa k 3L.t2.20L9
].O. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2021,-2023
]-1. Schválenie rozpočtu na roky 2O2L-2023
72. Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok2021
13. Návrh na odmenu HK
14,Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.7, 8
15. lnformácia o hospodáreníobce za 1-7L/202O
16. Rózne
L7.Záver



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

15. 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 M. Azariová / za overovatelbv zápisnice boli určení: M. Azariová , S.

Guía
Kontrola plnenia uznesení- neboli uložené úlohy

K bodu 1-

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schvalfuje
program rokovania obecného zastupitelstva

K bodu 2 - VÝpoved'náiomnei zmluw - zubná ambulancia

OZ schval'uje pripravenú výpoved'nájomnej zmluvy pre MUDr. J. Salákovú - zubná ambulancia

K bodu 2

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteťstvo v Bohdanovciach
schval'uje
výpoved'nájomnej zmluvy - zubná ambulancia

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

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

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

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



K bodu 3-Uzatvorenie náiomneizmluvv na pol'. pódu s PD Bohdanovce

OZpri prejednávanínájomnejzmluvy na pol'. pódu s PD Bohdanovce má tieto námietky:

a) bod 4.L2 -vyňať
b) bod 1.4 - vyňať
c) bod 2.4 - doplniť o zmluvné pokuty a penále pri neplnení platných podmienok v termíne, zmeniť

dátum, dobu nájmu od1J,2O2L

K bodu 3

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)berie na vedomie
žiadosť o prenájom polhohospodárskej pódy a uzavretie nájomnej zmluvy na
polhohospodársku pódu s PD Bohdanovce
b)odporúča

starostke obce prejednať návrh zmluvy s právnikom obce opátovne a do zmluvy zahrnúť
pripomienky OZ:

-vypustiť bod 1.4
-vypustiť bod 4.L2
- v bode 2.4 doplniť o zmluvné pokuty a penále pri neplnení platobných podmienok v

termíne
- v bode 3.1 - doba nájmu na 10 rokov

K bodu 4 - Návrh VZN č. 5/2020 o daniz nehnutelhosti, daniza psa, daniza užívanie vereiného
priestranstva, daní za predainé automatv. dani za nevÝherné hracie automatv a pop|atku za
komunálne odpadv a drobné stavebné odpadv

OZ po prejednaní schval'uje návrh VZN č, 5/2O2O - zmena sa týka poplatku za TKo zo sumy 60,06€
na sumu 65,78€.

K bodu 4

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schval'uje
VZN Č. 5/2020 o dani z nehnutelnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva,
daníza predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.

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

Magulák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá



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

Magul'ák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá

K bodu 5 - Návrh VZN č. 6/2020 o určení vÝškv dotácie na prevádzku a mzdv na diet'a materskei
školv a školskÝch zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a cvč pósobiace mimo územia
obce

OZ po prejednaní schval'uje návrh VZN č. 6/2020

K bodu 5

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schval'uje
VZN č. 6/2020 o určenívýškydotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na územíobce Bohdanovce a CVČ pósobiace mimo územia
obce

K bodu č. 6 žiadosťo finančnú podporu na športovú činnosťna rok 2021

P.starostka informuje OZ, že obec obdržala žiadosť na športovú činnosť od p.R. lvaňáka a p. š.
Jakima , ktorí reprezentujú našu obec na športových - bežeckých podujatiach . oZ sa rozhodlo
podporiťŠportovcova schval'ujefinančnú podporu na športovú činnosťpre p. R, lvaňáka a p.Š.
Jakima vo výške 150€ na rok2OLl

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

Maguťák,
Proti
Zdržal sa
NeprítomnÝ/í A. Zubalbvá



K bodu 6

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach

schvalhje
finanČnúpodporuprešportovúčinnosťprep.R. lvaňákaap.ŠJakima vovýške15O€jednotlivona
rok2O2L

K bodu č. 7- Žiadosť o dotáciu na činnosť CVČ mimo územia obce na rok 2021

P. starostka informuje , že obec obdržala žiadosť Mesta Košice o dotáciu na záujmové vzdelávanie
detív CVČ v roku 2O2L, Ozsúhlasí s dotáciou v roku 2O2Lvo výške 60€ na rok a dieťa.

K bodu 7

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohda novciach
schval'uje
dotáciu pre Mesto KoŠice na záujmové vzdelávanie detív CVČ v roku 2O2Ivo výške 60€ na rok a dieťa

K bodu 8 - Návrh na odovzdanie telocvične do spráw Zš S MŠ od 1.1.2021

P. starostka navrhuje zveri{ Telocvičňu pri ZŠ s MŠ Bohdanovce do správy ZŠ s Mš Bohdanovce,
nakol'ko je najviac využívaná žiakmi ZŠ na telocvik a športové krúžky .

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

Magulák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
7a M. Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Guťa, M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, Y

Magulák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá



K bodu 8

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohda novciach
a)berle na vedomie

návrh na zverenie majetku obce - telocvičňu do správy ZŠ s MŠ Bohdanovce
b) poveruje

starostku obce pripraviť návrh zmluvy o zverení majetku obce - telocvične do správy ZŠ s

MŠ Bohdanovce

k bodu 9 - správa nezávislého audítora o vÝsledkoch overenia účtovnei závierkv a konsolidovanei
závierkv a Výročná správa k 31.12.2019

P. ekonómka predložila OZ Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky a
konsolidovanej závierky a Výročnú správu k3t.12.2OL9. OZ berie túto správu na vedomie

K bodu 9

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky a

konsolidovanej závierky a Výročnú správu k3L.I2.2O79.

K bodu 10 - Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rokv 2021-2023

Hlavná kontrolórka obce lng. A. Vysokajová predniesla OZ svoje odborné stanovisko k návrhu
rozpoČtu na roky 202L-2023 a odporučila OZ predložený návrh rozpočtu schváliť. oZpo prejednaní
tohto bodu berie na vedomie toto stanovisko.

Hlasovan|e : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Guía, M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, V

Magulák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá

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

Magulák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá



K bodu 10

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2021,-2023

K bodu 11- Schválenie rozpočtu na rokv 2021 - 2023

P. ekonómka informuje OZ o návrhu rozpočtu na roky 2O2L- 2023. OZ tento návrh prediskutovalo a
schválilo rozpočet na roky 2O2L-2O23

K bodu 11

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteístvo v Bohdanovciach
a)schval'uje
rozpočet obce Bohdanovce na rok 2O2Lv členení:

o Bežný rozpočet
bežné príjmy L349 397€
bežnévýdavky 1,348O42€

o kapitálový rozpočet
kapitálové prúmy 0€
kapitálové výdavky 30 000€

o Finančné operácie
Príjmové finačné operácie 50 992€
Výdavkové finančné operácie 10 000€

b}berie na vedomie
viacročný rozpočet obce Bohdanovce na roky 2022-2023.

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

Magulák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá

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

Magul'ák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubal'ová



K bodu 12- Plán kontrolnei činnosti HK na l.polrok 2021

Hlavná kontrolórka obce lng. A.Vysokajová inrformuje OZ o Pláne kontrolnej činnosti na 1", polrok
2o21,

K bodu 12

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schval'uje
Plán kontrolnej činnosti HK na J..polrok2021,

K bodu 13 - Návrh na odmenu HK

P. starostka navrhla hlavnej kontrolórke odmenu za rok 2O2Ovo výške jedného platu. oZ jednohlasne
súhlasí s odmenou vo výške jedného funkčného platu

K bodu 1-3

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schval'uje
odmenu HK za rok 2O2Ovo výške jedného funkčného p|atu

K bodu 14 - Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.7.8
P. ekonómka informuje OZ o potrebe zmeny rozpočtu a schválenie rozpočtového opatrenia

K bodu 14

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)berie na vedomie
úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.7

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

Magulák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá

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

Magulák,
Proti
Zdržal sa
NeprítomnÝ/í A. Zubalbvá



b}schval'uje

úpravu rozpočtu - rozpočtovým opatrením č. 8

K bodu 15 - Informácia o hospodárení obce za 1-1112020

P. ekonómka informuje OZ o hospodáreníobce za obdobie L- It/2020.|nformuje o stavoch na
účtoch obce

K bodu 15

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
informáciu o hospodáreníobce za obdobie 1,-LL/2O2O

K bodu 16 - Rózne
- lng. B. Adamkovič sa informoval ohl'adom správy vodovodu a ohťadom čov.
- V zásadách odmeňovania poslancov OZ nebola definovaná odmena poslancov za obecné

akcie, preto OZ schval'uje vo výške 40,- € pre poslanca, za akciu na ktorej sa zúčastnil
a pomáhal s jej organizáciou.

K bodu 16

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schvalfuje
odmenu poslancom OZ vo výške 40,-€/akcia.

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

Magulák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá

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

Magulák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá



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

Magulák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá

- Starostka informuje o možnosti požiadania zmeny, využitia dotácie na hasičskú zbrojnicu
- Starostka informuje OZ o žiadosti p. P. Ráca do zariadenia sociálnych služieb.
- p. starostka informuje OZ , že sa stretla so záujemcami o prenájom posilňovne v Dennom

stacionári OZ navrhuje prenajať za poplatok- 500,-€ ročne.
- Obec sa zapojila do výzvy, ktorú vyhlásil Environmentálny fond pre obce - " Rozvoj

odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohl'adu odpadov - činnosť : C5 .

Žiadali sme : , kompostéry pre všetky domácnosti , záhradný traktor s príslušenstvom , drvič
drevnej hmoty, mulčovaciu kosačku .

K bodu 16

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteťstvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
podanie žiadosti na Envirofond

- lng. B. Adamkovič, a p. Gul'a navrhujú v novom roku venovať sa vypracovaním územného
plánu obce.

Po vyČerpanívŠetkých bodov programu p. starostka ukončila ].5. zasadnutie oZ o 20:00 hod.

Overovatelia zápisnice: S. Gul'a

M. Azariová

Zapisovatel'ka M. Azariová

mrátová ,

a obce

A.)
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$

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
7a M. Azariová, lng. B, Adamkovič, S. Guťa, M. Hegedůšová, lng.M. Kozárová, V

Magulák,
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í A. Zubalbvá
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