
uznesenia
z 18. zasadnutia obecného zastupite!'stva obce Bohdanovce

zo dňa 26.05.202l
/155 - 172 /

K bodu 1

Uznesenie č. L55|2O2L
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach
schvaI'uje
program rokovania obecného zastupitelstva

V Bohdanovciach dňa: 04.06.2021"

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

Magulák, S. Gul'a , A Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í



K bodu 3

Uznesenie č. 156 l2Ú2l
Obecné zastupitel'stvo v Bohda novciach
a}berie na vedomie

Žiadosť lng. Lucie Burčíkovej o odkúpenie pozemku č, parc. 28lL ,28/2 a 29 - areál Drobnej
prevádzkárne s príslušenstvom od Obce Bohdanovce

b)neschvalfuje

predaj majetku obce - pozemok parc.28lt,28f2, a 29 - areálDrobnej prevadzkárne

V Bohdanovciach dňa: a4.06,2O2I Marta Gamrátová, v. r.
starostka obce

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

Magulák, S. Gula, A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
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K bodu 4

Uznesenie č. L57l2o2l,
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach

a)schvalfuje

zaradenie obce Bohdanovce do územia pósobnosti MAS Hornád -Slanské vrchy,o.z.

V Bohdanovciach dňa 04.06,2021, Marta Gamrátová v. r.
starostka obce

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

Magulák, S. Gula , A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
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K bodu 5

Uznesenie č. L58l202t
Obecné zastu pitel'stvo v Bohdanovciach
a)schva!'uje

vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) na roky 202t-2O27

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

Magulák, S. Gul'a, A. Zubalová
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
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V Bohdanovciach dňa 04.06.2021,



K bodu 6

Uznesenie č. L59l2O2L
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
podanie - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára
starostky obce Marty Gamrátovej

V Bohdanovciach dňa :04.06.2O2t

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

Magulák, S. Gu[a, A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Marta Gamrátová, v, r. 
)

starostka obce 
/
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K bodu 7

Uznesenie č. t60l202l
Obecné zastu pitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
Otvorený list MUDr, Jolany Salákovej - žiadosť o prehodnotenie preplatenia vynaložených nákladov
na zubnú ambulanciu

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

S. Guía, A. Zubalová
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
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V Bohdanovciach dňa: 04.06.2021 Marta Gamrátová v.r. l

starostka obce 
/



K bodu 8

Uznesenie č. L6tl202t
Obecné zastupitel'stvo v Bohda novciach
prerokovalo
UPozornenie prokurátora zo dňa 28.04.202t a prijme opatrenia, aby sa uvedené právne pochybenie
neopakovalo

V Bohdanovciach dňa :O4.06.2O2L

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B Adamkovič, M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, V. M€urál!

S. Guía , A. Zubalová
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
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K bodu 9

Uznesenie č. L62l2O2í.
Obecné zastu pitel'stvo v Bohdanovciach
súh!así

výstavbou dvoch rodinných domov na parc. č. C KN č.60,6]. ,LV 42O
potrebných zákonných náležitostí

za dodržania všetkých

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng, B Adamkovič, M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, V. Magulák,

S. Gula, A. Zubaíová
Proti
Zdržal sa
NeprítomnÝ/í

V Bohdanovciach dňa :04.06.2021,
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z'Marta Gamrátová, v. r. 
)

starostka obce 
/



K bodu 10

Uznesenie č. L63l202L
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)berie na vedomie
Žiadosť p. T. Baxu o predbežné stanovisko obce k výstavbe záhradnej chatky na p. č. 630/85
b}odporúča
zvolať stretnutie stavebného Úradu a Komisie pre oblasť životného prostredia, výstavby,
dopravy a ochrany verejného poriadku ohl'adom určenia podmienok výstavby v tejto lokalite.

vť*

V Bohdanovciach dňa :04.06.2O2L
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Marta Gamrátová, 

" )starostka obce 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová,lng. BAdamkovič, M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, V.

Magulák, S. Guía, A. Zubaťová
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í



K bodu 11

Uznesenie č. t64 l2o2l
Obecné zastu pitel'stvo v Bohdanovciach
a !berie na vedomie

Žiadosť p, S. Petíka o predbežné stanovisko obce k výstavbe záhradenj chatky na p, č. 630/87
b I odporúča
zvolať stretnutie stavebného Úradu a Komisie pre oblasť životného prostredia, výstavby,
dopravy a ochrany verejného poriadku ohl'adom určenia podmienok výstavby v tejto lokalite

V Bohdanovciach dňa : 04,06.202I

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

S. Gula , A. Zubalová
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Marta Gamrátová, v. r. )
starostka obce /



K bodu 12

Uznesenie č. t65 l2O2L
Obecn é zastupitel'stvo v Bohda novciach
a)neschval'uje
zámer na odpredaj obecného majetku, pozemkov od obce Bohdanovce LV 853 - L37 mz,LV 853 - 40
m', LV 774-3,46 m2

b)odporúča
starostke obce oznámiť manŽelom Krupovým splnenie nutných podmienok na odkúpenie pozemkov
od obce Bohdanovce LV 853 - L37 mz,LV 853 - 40 m2, Lv 774 - 3,46 m2

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

Magul'ák, S. Guťa, A. Zubaíová
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
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Marta Gamrátová, v. r. l
starostka obc /

,{V Bohdanovciach dňa : 04.06.2021,



K bodu 13

Uznesenie č. t66l2021,
Obecné zastupitel'stvo v Bohda novciach
a)neschvalfuje
zámer na odpredaj podielu z LY L343 - 5,77 m' k.ú. Bohdanovce
b)odporúča
starostke obce oboznámiť p. Mačingu aby si vysporiadal vlastnícke vzťahy s ostatnými
spoluvlastníkmi.

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng, B Adamkovič, M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, V. Maguíák,

S. Gul'a, A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
NeprítomnÝ/í

Bohda novciach d ňa :O4.06.2O2t



K bodu 14

Uznesenie č. 167l202l,
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach

a)schvalfuje
L. spósob nájmu majetku

Nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove obecného úrade so súp. č. L42 na prízemí
o celkovej rnýmere 36,68 m2 (ide o miestnosť zub.ambulancie č.113 o výmere 19,33m2 ,

miestnosť Č. LL2 Čakáreň o výmere 4,80 m2 tech.miestnosť č.tt4 o výmere 6,24 m2, spoločná
chodba Č.111 (polovica miestnosti) o výmere 3,91 m2, WC toalety (polovica) č. 116 a č.IL7
o výmere 2,64 m2, Nebytové priestory sa ponúkajú len ako jeden celok,
priamym nájmom najmenej za cenu t1,62€|m2|rok.

Predmetný nebytový priestor sa nachádza v budove obecného úradu súp. č. I42 ,

nachádzajúcej sa na Území obce Bohdanovce, zapísanej na LV. č.853 kat. územia Bohdanovce,
postavenej na parc. registra C č. 354 o výmere 36,68 ,m2, (d'alej len nehnutel'nosť )

2. podmienky nájmu:
- možnosť nájmu od 01.08.2021
- nájom na dobu neurčitú
- ÚČe! náimu - vyuŽitie na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti - v odbore zubnej

ambu!ancie

3. podmienky v,ýberu nájomcu priamym nájmom :

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 07.o7.2021 do 12.00 hod..

Ohliadka predmetu nájmu: moŽnosť dohodnúť telefonicky na čísle: +42l 905911306
kontaktná osoba - p. Gamrátová Marta, starostka obce

Spósob predkladania cenových ponúk a požadované prílohy:

v uzatvorených obálkach, označených heslom ,,Prenájom zubná ambulancia" - ponuka
NEoTVÁRAŤ!

záujemcovia móžu svoje ponuky predkladať na korešpondenčnú adresu:

obec Bohdanovce
Bohdanovce 142

O44 1,6 Bohdanovce

Ponuka musí obsahovať najmá:

- identifikaČné Údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, lčo),
- ÚČel vyuŽitia prenajatých nebytových priestorov ako zubnej ambulancie
- súhlas záujemcu - fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru a

uzatvorenie nájomnej zmluvy v súlade so zákonom č. t8/2O18 Z, z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- ak osobY oPrávnené konať za právnickú osobu nie sú zapisované do zákonom ustanovenej
evidencie a zároveň nie sú evidované v Registri právnických osób, preukazujú svoje
oprávnenie konať za právnickú osobu príslušným dokumentom,



- čestné vyhlásenie, že navrhovatel nie je osobou podla § 9a ods. 6 a7 zákona Slovenskej
národnej rady č. L38h99LZb. o majetku obcív znení neskorších predpisov,

- cenová ponuka / návrh,
Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk: vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na rokovaní
obecného zastupitel'stva, zásadne do 10dní po uplynutí lehoty na doručenie cenových ponúk
pre záujemcov o nájom nebytových priestorov.

Zásady vyhodnotenia ponúk:

- Predmetom priameho nájmu je výber najvhodnejšej ponuky na nájom majetku obce
a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory.

- Jediným kritériom hodnotenia predložených ponúk je výška nájmu v ponuke.

- vítazom priameho náimu nebvtovÝch priestorov obce bude navrhovate!'naiv,ýhodneišei
ponukv. ktorei bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvýhodnejšej ponuke sa

priradí poradie Č. 2 . Takto bude postupované aj pri d'alších ponukách, ktonim bude
priradené číslo podla výšky nájmu v ponuke.

- V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nájom majetku obce rozhoduje skorší termín
podania návrhu.

- ÚČastníkom, ktorí v rámci priameho nájmu nebytových priestorov obce neuspeli -
umiestnili sa na druhom a d'alších miestach - obec oznámi, poradie ich umiestnenia
a záver, že ich návrhy sa odmietli.

- Oznámenie vybranej ponuky sa uskutoční písomnou formou najneskór do 7 dní od
rozhodnutia obecným zastupiteístvom. Víťaz - navrhovateť najvhodnejšej ponuky, ktorej
bude priradené poradie č.]., sa pozve na podpísanie nájomnej zmluvy.

- Ak víťaz v lehote do 7 dní od výzvy na uzatvorenie zmluvy zmluvu neuzatvorí potom obec
vyzve na uzatvorenie zmluvy druhého v poradí.

b) poveruje
obecný Úrad, aby zverejnil najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci, na nástenke obecného úradu
obce,na webovom sídle obce: www.bohdanovce-ke.sk a webovom sídle Košického samosprávneho
kraja

t. zámer prenajať

Nebytový priestor nachádzajúci sa v budove obecného úradu so súp. č. t42 na prízemí
o celkovej vrýmere 36,68 m2 (ide o miestnosť zub.ambulancie č.113 o výmere 19,33m2 ,

míestnosť Č. II2 Čakáreň o výmere 4,8O m2 tech.miestnosť č.114 o výmere 6,24 m2, spoločná
chodba Č.111 (polovica miestnosti) ovýmere 3,9L m2, WC toalety (polovica) č. 116 ač.7]7
o výmere 2,64 m2. Nebytové priestory sa ponúkajú len ako jeden celok.

spósobom priameho nájmu

2. lehotu na doručenie cenov,ých ponúk záujemcov o nájom
Nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove obecného úrade so súp. č. L42 na prizemí
o celkovej výmere 36,68 m2 (ide o miestnosť zub.ambulancie č.113 o výmere 19,33m2 ,

miestnosť Č, LlL Čakáreň o výmere 4,80 m2 tech.miestnosť č.tt+ o výmere 6,24 m2, spoločná
chodba Č.111 (polovica miestnosti) ovýmere 3,9I m2, WC toalety (polovica) č. 116 ač.l17
o výmere 2,64 m2. Nebytové priestory sa ponúkajú len ako jeden celok.



spósobom priameho nájmu do 07.07.2021 do t2.00 hod.,

V Bohdanovciach dňa : O4.06.2O2t 'Marta 
Gamrátová, v, r.

starostka obce

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

Maguíák, S. Guťa , A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

DÁ
t-



K bodu 15

Uznesenie č. t68 12021,
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
informáciu o hospodáreníobce za L-4/ 2027

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

Magulák, S. Gul'a , A. Zubaíová
Proti
Zdrža! sa
Neprítomný/í

V Bohdanovciach dňa 04.06,2021,
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K bodu 16

Uznesenie č. 169 l2O2L
Obecné zastu pitel'stvo v Bohdanovciach
schvalfuje
preklasifikovanie Časti bežných výdavkov vo výške 924,40 € na kapitálové výdavky
spolufinancovanie projektu Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ s MŠ

V Bohdanovciach dňa :04.06.2021,

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

Maguťák, S. Gul'a, A. Zubaíová
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í



K bodu 17

Uznesenie č. L7Ol2O2l
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)berie na vedomie
zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenia č. 3
b}schvaIfuje

zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č..4

V Bohdanovciach dňa : O4.06.202I Marta Gamrátová, v. r.
starostka obce

Hlasovaníe : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B Adamkovič, M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, V. Magulák,

S. Guía, A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í



K bodu 18

Uznesenie č. L7L|2O2L
Obecné zastu pitel'stvo v Bohdanovciach
schvalfuje
prípravu projektovej dokumentácie na opravu cesty - KN C parc. č.68512 (pri ZŠ)

- KN C parc. č. 68a/abri záhradkách)

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng. B Adamkovič, M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, V. Magulák,

S. Gul'a, A, Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

ó

V Bohdanovciach dňa : 04,06,2021" Marta Gamrátová, v. r.
starostka obce



K bodu 18

Uznesenie č. L72 l202L
Obecné zastu pitel'stvo v Bohda novciach
odporúča
starostke obce uplatniť reklamáciu u dodávatel'afirma JANEKO s. r.o. . podía zmluvy o dielo ( cesta
Kehed')

V Bohdanovciach dňa :04,06,2021, Marta Gamrátová, v. r/.

starostka obce

Hlasovanie : Mená poslancov OZ
Za M. Azariová, lng, B Adamkovič , M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, V. Magulák,

S. Guía, A. Zubalbvá
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
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