OBEC BOHDANOVCE
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Pozv^NKA
Podl'a § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadenízvolávam

18.za sa d

nut

ie,

,

Obecnéhozastupitel'stva v Bohdanovciach, ktoré sa uskutočníato dňa

26.05.2021v stredu so začiatkom o 17.00 hod.
v zasadačke obecného úradu
Program zasadnutia:

1. Otvorenie a

schválenie programu

2, Určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice , kontrola uznesení
3 .Návrh lng. Lucie Burčíkovejna odkúpenie pozemku č. parcely 28t1 ,28t2 a 29 - areál Drobnej prevádzkarne s

príslušenstvom
4. prerokovanie zaradenia obce Bohdanovce do územia pósobnosti

MAss

5, Schválenie vypracovania Programu rozvoja obce (PHSR) na roky 2a21-2a27
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnostía majetkových pomerov verejného funkcionára - starostky obce
7. Otvorený

list MUDr. Jolany Salákovej

-

žiadosť o prehodnotenie preplatenia vynaložených nákladov

na zubnú ambulanciu

8. Upozornenie prokurátora zo dňa 28.4.2021
g. ŽiaOosť p. Rudolfa Vargu o stanovisko
k výstavbe dvoch rodinných domov na parc. č. C KN č.60 a 61
10. Žiadosť P. TomáŠa Baxu o predbežnévyjadrenie k budúcemu investičnému zámeru- výstavby záhradnej

chatky v záhradkárskej lokalite pri ČOV
11. Žiadosť lng.Slavomíra Petíka o predbežnévyjadrenie k budúcemu investičnémuzámeru - výstavby

záhradnej chatky v záhradkárskej lokalite pri ČOV
'lZ.Žiaaosť manŽelov Krúpovcov o odkúpenie pozemkov od obce Bohdanovce LV 853 _ 137
LV 853 - 40 m2, LV 774

-

-

m2,

3,46 m2, ktoré odkúpili od póvódných vlastníkov a užívalivo vedomí, že im to patrí

Schválenie zámeru na odpredaj obecného pozemku

13. Žiadosť lng. Jána Mačingu o odpredaj podielu z

LV

1343

-

5,77 m2 k.ú, Bohdanovce, ktoré užívalistarí

rodiČia cca 60 rokov vo vedomí že im to patrí * Schválenie zámeru na odpredaj obecného pozemku
14. Schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove

15. lnformácia o hospodáreníobce za1

-

Oú Bondanovce - zubná ambulancia

4t2O21

16. Žiadosť ZŠs MŠo preklasifikovanie časti bežných výdavkov vo výške g24,4o€

na kapitálové

17 .Plnenie rozpočtu - zmena rozpočtu - rozpočtovéopatrenie ě.3
,í8.

Rózne

Maňa Gamrátová
starostka obce

