zAPlsNIcA

zt6. zasadania obecného zastupitel'stva v Bohdanovciach
konaného dňa 29.L2.2O20v zasadačke OcÚ

prítomní i

Ospravedlnení:

MartaGamrátová
Martina Azariová
Magdaléna Hegedúšová
lng. Branislav Adamkovič
lng. Mária Kozárová
Vojtech Maguťák

Alena Zubalbvá
Stanislav Gul'a

Ostatní prítomní:
JUDr. Marta Šimčáková

Program zasadnutia
1. Otvorenie a schválenie programu , určenie zapisovatel'a a overovateíov zápisnice, kontrola

uznesení

2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pol'.pódu s PD Bohdanovce
3. Zmluva o zverení majetku obce do správy - Telocvičňa pri ZŠs MŠv Bohdanovciach
4. Rózne a záver

k bodu 1 - otvorenie a schválenie programu, určenie overovatelbv zápisnice a zapisovatel'a
].6. zasadanie obecného zastupitel'stva , otvorila a viedla starostka obce Marta Gamrátová. Privítala
vŠetkých prítomných, oboznámila ich s programom rokovania. P. starostka navrhla doplniť program
rokovania o bod - Dohoda o výpožičkebudovy Denného stacionára
Obecné zastupiteístvo súhlasísprogramom po zmene a nemá iné návrhy.
Za zapisovatel'a bola určená n. Šimčáková , za overovatelbv zápisnice boli určení:lng, M. Kozárova ,
M. Hegedúšová
Kontrola plnenia uznesení- uznesenia boli splnené
K bodu 1

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach
schvaI uje
a) návrh na zmenu zverejneného programu rokovania obecného zastupitel'stva - pridaním bodu-

Dohoda o výpožičkebudovy Denného stacionára
b)program rokovania obecného zastupitelstva v znení schválenej zmeny

Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová, lng. B. Adamkovič, M. Hegedúšová, , lng. M. Kozárová
Magulák

,

V.

Proti
Zdržal sa

NeprítomnÝ/í

A. Zubalbvá, S. Gul'a,

K bodu 2 - Uzatvorenie

náiomneizmluw na pol'. pódu s PD Bohdanovce

Starostka obce informuje OZ, že návrh nájomnej zmluvy na prenájom poť. pódy s PD Bohdanovce
bol prejednaný s právničkou obce a p. M. Azariová ju znova prečítala.OZ súhlasís doplnením bodu
4.8 a bodu 4.'J"4,Po týchto doplneniach OZ schval'uje uzatvorenie nájomnej zmluvy na poí. pódu s
PD Bohdanovce
K

bodu 2

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schva! uje
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pol'. pódu s PD Bohdanovce
Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová, lng. B. Adamkovič, , M. Hegedůšová,, lng. M. Kozárová, V.
Magulák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

A. Zubalbvá , S. Gul'a

K bodu 3- Zmluva o zverení maietku obce do spráw - Telocvičňa pri ZŠs MŠBohdanovce

P. starostka informuje OZ , že návrh Zmluvy o zverení majetku obce - Telocvičňa pri ZŠs MŠ
Bohdanovce je pripravený . P. Adamkovič navrhuje doplniť LV, parcelné čísloa súp. číslobudovy,
taktiež navrhuje doplniť súpis hnutelhého majetku obce a v povinnostiach správcu zabezpečiť
bežnúúdržbu,drobné opravy a prednostné právo obce na prenájom za účelomorganizovania
obecných akcií
K bodu 3

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohda novciach
schvalfuje
Zmluvu o zverení majetku obce do správy - Telocvičňa pri ZŠs MŠBohdanovce od L.1,,2o2I

Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová, lng. B Adamkovič, M. Hegedůšová, lng.M. Kozárová, V. Magulák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

A.Zubalbvá, S. Gul'a

k bodu 4 - Dohoda o výpožičkebudow Denného stacionára
P. starostka podala návrh na doplnenie programu rokovania o tento bod. OZ súhlasís dohodou o

výpožičke,aležiadadoplniťsúpismajetkuobce,súpiskl'účov.Vbode2 doplniť-dobavýpožičkyod
1,.1,.2021, do31,.L2,2O21.Vbode3-výškaasplatnosťvýpožičného -500€/rok, splatnosť-l.splátka
250€ do 30.6.202t,2. splátka 250€ do 3I.L0.2O2L, alebo alikvotnú časť( mimoriadna udalosť).
V bode 4 - udržiavať a chrániť majetok obce pred poškodením , zničenímstratou alebo zneužitím
K bodu 4

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schvalfuje
s Dohodou o výpožičkebudovy Denného stacionára

Hlasovanie

Mená poslancov OZ
M. Azariová, lng, B. Adamkovič, M. Hegedúšová, ,lng. M. Kozárová
Maguíák

:

Za

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

Zubalbvá A., S. Gul'a,

Kbodu5- Rózne
p. starostka
- bola

informuje OZ že:

zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostízEnvironmentálneho fondu

Overovatelia zápisnice: lng. M. Kozárová
M, Hegedůšová:

Zapisovatel'ka R. Šimčáková

Gamrátová

,

V.

