zAPlsNlcA
zL8. zasadania obecného zastupitel'stva v Bohdanovclach
konaného dňa 26.05.2O2Lv zasadačke OcÚ

Prítomní

Marta Gamrátová
Martina Azariová

!

Stanislav Gul'a
Magdaléna Hegedůšová

Alena zubalová
lng. B. Adamkovič
lng. M, Kozárová
V. Magulák

Ospravedlnení:
Ostatní prítomní:

lng. Agáta Vysokajová

JUDr. Marta Šimčáková
Anna Šimčáková
-podl'a prezenčnej listiny

Program zasadnutia

Otvorenie a schválenie programu

]..

2. Určenie zapisovate[a a overovateťov zápisnice , kontrola uznesení

3.Návrh lng. Lucie Burčíkovej na odkúpenie pozemku č. parcely 28/t,28/2 a29 - areál Drobnej
prevádzkarne s príslušenstvom
4. prerokovanie zaradenia obce Bohdanovce do územia pósobnosti MAss
5. Schválenie vypracovania Programu rozvoja obce (PHSR) na roky 2027-2027
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnostía majetkových pomerov verejného funkcionára - starostky

obce
7.Otvorený list MUDr. Jolany Salákovej - žiadosťo prehodnotenie preplatenia vynaložených nákladov
na zubnú ambulanciu

8. Upozornenie prokurátora zo dňa28.4.202I
g. Žiadosť p. Rudolfa Vargu o stanovisko k výstavbe dvoch
rodinných domov na parc. č. c KN č.60 a 6].

10. Žiadosť p. TomáŠa Baxu o predbežné vyjadrenie k budúcemu investičnému zámeru - výstavby

záhradnej chatky

tt.

v záhradkárskej lokalite pri ČOV

Žiadosť lng.Slavomíra Petíka o predbežnévyjadrenie k budúcemu investičnémuzámeru - výstavby

záhradnej chatky v záhradkárskej lokalite pri ČOV
tZ.Žiadosť manželov Krúpovcov o odkúpenie pozemkov od obce Bohdanovce LV 853

- 40 m2, LV 774 - 3,46 m2, ktoré odkúpili od póvodných vlastníkov a
im to patrí - Schválenie zámeru na odpredaj obecného pozemku
LV 853

13. Žiadosť lng. Jána Mačingu o odpredaj podielu zLV L343

-

-

I37 m2,

užívalivo vedomí, že

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

starí 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 OÚ gohdanovce

-

zubná

ambulancia
15, lnformácia o hospodáreníobce za L - 4/2O2t

t6. Žiadosť ZŠs MŠo preklasifikovanie časti bežných výdavkov vo výške g24,4o € na kapitálové
17 .Plnenie rozpočtu

-

zmena rozpočtu - rozpočtovéopatrenie č.3

18. Rózne

k bodu č. 1 - otvorenie a schválenie programu. určenie zapisovatel'a a overovatelbv
zápisnice. kontrola uznesení
18. zasadanie obecného zastupiteístva, otvorila a viedla starostka obce Marta Gamrátová, privítala
všetkých prítomných, oboznámila ich s programom rokovania.
OZ súhlasís programom rokovania
K

bodu č.1

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach

schval'uje

program rokovania obecného zastupiteístva

Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Guía, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.
Zubaťová, V. Magulák

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

k

bodu č. 2- určenie zapisovatel'a a overovatelbv zápisnice

.

kontrola uznesení

Za overovatelbv zápisnice boli určení: p. lng. B. Adamkovič a p. M. Azariová , za zapisovateía A,
ŠimČáková, kontrola uznesení - p. starostka informovala o plnení uznesení, prijatých na

minulom zasadaní

oz.

K bodu č. 3

- Žiadosť o odkúpenie pozemku

č. parc. 2811 . 2812 a 29 - areá! Drobnei

prevádzkarne s príslušenstvom

P. starostka informuje 07, že obec opakovane obdržala návrh na odkúpenie pozemku č.
parcely 28/t, 28/2 a 29 -areál Drobnej prevádzkarne s príslušenstvom od lng. Lucie

BurČÍkovej, bytom Bohdanovce č.306 . P. Adamkovič sa pýta p. Burčíkovej, ktorá bola
prítomná na zasadaníOZČoby plánovala stýmto d'alej robiť. P. Burčíková - prístupovúcestu

k svojej nehnutelhosti a na d'alšiu individuálnu bytovú výstavbu. OZ konštatuje , že t. č.
neuvaŽuje s predajom. Pani starostka, taktiež neodporúča v tomto čase predávať obecný
majetok . Pani hlavná kontrolórka tiež, podporuje názor , nepredávať - obec si má chrániť a
zvel'adbvať svoj majetok
K

bodu č.3

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach
a)berie na vedomie
Žiadosť lng. Lucie Burčíkovej o odkúpenie pozemku č. par. 28/L

prevádzkárne s príslušenstvom od obce Bohdanovce

,28/2

a 29 - areál Drobnej

b)neodporúča
predaj majetku obce - pozemok parc. č. 28/L ,2812, a 29 - areál Drobnej prevadzkárne

Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M, Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Guía, M. Hegedúšová,, lng. M. Kozárová,
A. Zubaťoyá, V. Magulák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

k bodu č. 4 prerokovanie zaradenia obce Bohdanovce do územia pósobnostiMAs
Pani starostka informuje OZ, o predlženízaradenia obce do územia pósobnosti MAS Hornád-Slanské
vrchy, o. z, na d'alšie obdobie. OZ schvaíuje zaradenie obce .
K bodu

č.4

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a}schva!fuje

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

Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová, lng. B Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng.M. Kozárová, A.
Zubaliová, V. Magulák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu č. 5 - Schválenie wpracovania Programu rozvoia obce (pHSR) na rokv 2021-2027

Pani starostka informuje OZ, že obec mala vypracovaný Program rozvoja obce na roky 201_5202]..Toho roku je potrebné pripraviť nový program rozvoja obce na roky 2o2L- 2027 a to v
sociálnej, hospodárskej a environmentálnej oblasti. Aktívnym cielovo- orientovaným prístupom na
základe vyuŽitia vnútornéhopotenciálu obce a všetkých možnostíjej rozvoja, zvyšovať kvalitu života
obyvateÍov, tak aby sa obec stala atraktívnym a zdravým prostredím pri rešpektovaníprincípov
trvalo udržatel'ného rozvoja obce.
K bodu 5

Návrh uznesenia
Obecné zastupiterstvo v Bohdanovciach
a)schval'uje

vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) na roky 2o2L-2o27
Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng. B. Adamkovič, S. Guťa, M. Hegedúšová, ,lng. M. Kozárová A.

Zubal'ová, V. Maguťák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

funkcionára - starostkv obce
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkciíverejných funkcionárov preskúmata

Podanie - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného
funkcionára starostky obce Marty Gamrátovej.

K bodu 6

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohda novciach
berie na vedomie
podanie - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára
starostky obce Marty Gamrátovej
Hlasovanie

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng. B. Adamkovič, S. Guťa, M. Hegedúšová, lng. Mária Kozárová
A. Zubalová V. Maguíák

:

Za

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu č.7 - OtvorenÝ list MUDr. Jolanv

Sa!ákovei

- žiadosť o prehodnotenie preplatenia

vvnaložených nákladov na zubnú ambu!anciu

list

P. starostka informuje OZ , že MUDr. Jolana Saláková poslala otvorený
obci
zastupitel'stvu v ktorom Žiada preplatenie nákladovvynaložených na zubnú ambulanciu

a

obecnému

K bodu 7

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteťstvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
Otvorený list MUDr. Jolany Salákovej - žiadosť o prehodnotenie preplatenia vynaložených nákladov
na zubnú ambulanciu
lasovanie

Mená poslancov OZ
M. Azariová, lng. B Adamkovič S. Guťa, M. Hegedůšová, lng. M. Kozárová, A.
Zubal|ová, V. Magulák

:

Za

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu č. 8

-

Upozornenie prokurátora zo dňa 28.4.2021

P. Starostka informuje OZ, že na základe podnetu lng. P. Zeleňáka podala prokurátorka okresnej
Prokuratúry KoŠice- okolie upozornenie prokurátora. Toto upozornenie OZ prerokovalo a prijme
opatrenia, aby sa uvedené právne pochybenie neopakovalo.
K bodu

č.8

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteťstvo v Bohdanovciach
prerokova!o

Upozornenie prokurátora zo dňa 28.04,202I a prijme opatrenia, aby sa uvedené právne pochybenie
neopakovalo
Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng. B. Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.
Zubalová,. Magulák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu č. 9 - Žiadosť p. Rudotfa Vargu o stanovisko k vÝstavbe dvoch rodinnÝch domov na parc. č. c
KN č.60 a 61

Pani starostka informuje OZ, že obec obdržala žiadosťp. Vargu , ktorý si kúpil pozemok a plánuje
postaviť dva rodinné domy aj s vlastnou prístupovou cestou. , ktorá je dlhá 9Smetrov, široká 4
metre. OZ súhlasís výstavbou dvoch rodinných domov na parc. č. C KN č. 60 , 61 za dodržania
všetkých potrebných zákonných náležitostí.
K bodu

č.9

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
súhlasí
výstavbou dvoch rodinných domov na parc. č. C KN č.60,61 ,LV
potrebných zákonných náležitostí
Hlasovanie

:

Za

42o

za dodržania všetkých

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng. B. Adamkovič, S, Guťa, M. Hegedúšová,lng. M. Kozárová, A.
7ubaťová,. Maguíák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

vÝstavbv záhradnei chatkv v záhradkárskei lokalite pri

P. starostka informuje

OZ,

čov

Že p. Baxa podal žiadosť o predbežné vyjadrenie k budúcemu

investiČnémuzámeru - výstavby záhradnej chatky č. parcely 630/85. oZ prerokovalo túto žiadosťa
navrhuje zvolať pracovné stretnutie, prizvať stavebný úrad, aby vypracoval podklady v súlade so
stavebným zákonom, za akých podmienok je možnéuskutočniť takúto stavbu.
K bodu č. 10

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach

a}berie na vedomie
Žiadosť p. T. Baxu o predbežnéstanovisko obce k výstavbe záhradnej chatky na p. č. 630/85
b)odporúča
zvolať stretnutie stavebného úradu a Komisie pre oblasť životnéhoprostredia, výstavby,
dopravy a ochrany verejného poriadku ohl'adom určenia podmienok výstavby v tejto lokalite,
Hlasovanie

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng, B. Adamkovič, S. Gul'a, M, Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.
Zubalbvá, . Maguíák

:

Za

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

zámeru

-

vÝstavbv záhradnei chatkv na parcele č. 630/87 v záhradkárskei lokalite pri čoV

p. starostka informuje OZ , že žiadosťp.

S.

Petíka je v tej istej veci ako žiadosťp. Baxu , preto

odporúčato isté riešenie.
K bodu č. 11

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteístvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
Žiadosť p. S. Petíka o predbežnéstanovisko obce k výstavbe záhradnej chatky na p. č. 638/87

odporúča
zvolať stretnutie stavebného úradu a Komisie pre oblasť životnéhoprostredia, výstavby,
dopravy a ochrany verejného poriadku ohl'adom určenia podmienok výstavby v tejto lokalite.
Hlasovanie

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng. B. Adamkovič, S. Guťa, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.
Zubalová,. Magulák

:

Za

Proti
7držal sa

Neprítomný/í

K bodu 12
m2 .LV 853

že im to

- 40

m2. LV 774

patrí -

-

3.46 m2, ktoré odkúpili od póVodnÝch vlastníkov a užívalivo vedomí.

schválenie zámeru na odpredai obecného pozemku

P. starostka informuje OZ, že pozemky ktoré sú predmetom žiadosti, sú vo vlastníctve viacerých

majitelbv, aj neznámych. Na odporúčanieprávneho poradcu OZ neschvaluje zámer na odpredaj

-

t37 m2 ,LV 853 - 40 m2, Lv 774 - 3,46 m2, ale odporúčaoznámiť manželom
Krúpovým , Že je nutné najprv vysporiadať vlastnícke vzťahy s ostatnými spoluvlastníkmi až

pozemkov LV 853
následne o obcou.
K bodu č. 12

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteístvo v Bohdanovciach
a)neschvalfuje
zámer na odpredaj obecného majetku, pozemkov od obce Bohdanovce LV 853

- t37 mz,LV 853 - 40
m', LV 774_3,46 m2
b)odporúča
starostke obce oznámiť manželom Krúpovým splnenie nutných podmienok na odkúpenie pozemkov
od obce Bohdanovce LV 853 - I37 mz,LV 853 - 40 m2, Lv 774 - 3,46 m2
Hlasovanie

:

7a

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng. B. Adamkovič, S. Guía, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.
Zubalbvá, . Magulák

Proti

Zdržalsa
Neprítomný/í

K bodu 13- Žiadosť Ine. Jána Mačingu o odpredai podietu z LV 1343

- 5J7

m2 k.ú. Bohdanovce,

ktoré užívalistarí rodičia cca 60 rokov vo vedomí že im to patrí .. schválenie zámeru na odpredai
obecného pozemku

OZ prerokovalo túto žiadosťa na odporúčanie právneho poradcu obce, neschvaťuje zámer na
odpredaj podielu z LV 1343 - 5,77 m' k.ú. Bohdanovce, pretože je nutné najprv vysporiadať
vlastnícke vzťahy s ostatnými spoluvlastníkmi a až následne o obcou.
K bodu č. 13

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
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

:

7a

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng. B. Adamkovič, S. Guía, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A,
Zu\afová,. Magul'ák

k bodu 14 - schválenie zámeru na prenáiom nebvtových priestorov v budove
zubná ambu!ancia

oú Bohdanovce

-

KedŽe sa blíŽi koniec výpovednej lehoty MUDr. Jolany Salákovej, pani starostka informujeoZ,že je

pripravený zámer na prenájom nebytových priestorov v budove OÚ gohdanovce

-

zubná ambulancia.

OZ prerokovalo a schválilo tento zámer.
K bodu č. 14

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteístvo v Bohdanovciach

a)schval'uje

1.

sp6sob nájmu majetku
Nebytového priestoru nachádzajúceho sa vbudove obecného úrade so súp. č. L42na prízemí
o celkovej výmere 36,68 m2 (ide o miestnosť zub.ambulancie č.113 o výmere 19,33m2 ,
miestnosť

č.Itz čakáreň o výmere

4,80 m2 tech,miestnosť č.tt+ o výmere 6,24 m2, spoločná
chodba Č.111 (polovica miestnosti) ovýmere 3,9L m2, WC toalety (polovica) č. 116 ač.117
o výmere 2,64 m2. Nebytové priestory sa ponúkajúlen ako jeden celok.
priamym nájmom najmenej za cenu !1,62€|m2|rok.

Predmetný nebytový priestor sa nachádza v budove obecného úradu súp. č. 142

,

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 nehnutelnosť )

2.

3.

podmienky nájmu:
- možnosť nájmu od 01.08.2021
- nájom na dobu neurčitú
- ÚČe! nájmu - vyuŽit|e na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti
ambu!ancie
podmienky výberu nájomcu priamym nájmom :
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do O7.07.2021" do 12.00 hod.

- v odbore

zubnej

Ohliadka predmetu nájmu: možnosť dohodnúť telefonicky na čísle:+42L 905911306
kontaktná osoba

-

p. Gamrátová Marta, starostka obce

Sp6sob predkladania cenových ponúk a požadované prílohy:

v

písomnej forme

v

uzatvorených obálkach, označených heslom ,,Prenájom zubná
ambulancia" - ponuka NEOTVÁRAŤl

Záujemcovia móžu svoje ponuky predkladať na korešpondenčnúadresu:

obec Bohdanovce
Bohdanovce ].42
O44 L6 Bohdanovce
Ponuka musí obsahovať najmá:

-

identifikačnéúdaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, lčo),
účelvyužitia prenajatých nebytových priestorov ako zubnej ambulancie

-

súhlas záujemcu - fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účelyzámeru a
uzatvorenie nájomnej zmluvy v súlade so zákonom č. r8/20t8 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 príslušnýmdokumentom,
Čestnévyhlásenie, že navrhovatel' nie je osobou podl'a § 9a ods. 6 a7 zákona Slovenskej
národnej rady č. 738/I991,Zb. o majetku obcív znení neskoršíchpredpisov,
cenová ponuka / návrh,

Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk: vyhodnotenie ponúk sa uskutočnína rokovaní
obecného zastupitelstva, do ].0 dní po uplynutí lehoty na doručenie cenových ponúk pre
záujemcov o nájom nebytových priestorov.
Zásady vyhodnotenia ponú k:

-

-

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 navrhovatet'naivýhodneišei
ponukv, ktorei bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvýhodnejšej ponuke sa
priradí poradie č. 2 . Takto bude postupované aj pri d'alšíchponukách, ktoným bude
priradené číslopodťa výšky nájmu v ponuke.
V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nájom majetku obce rozhoduje skoršítermín
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 uskutočnípísomnou formou najneskór do 7 dní od
rozhodnutia obecným zastupitelstvom. Víťaz- navrhovateí najvhodnejšej ponuky, ktorej
bude priradené poradie č.1. sa pozve na podpísanie nájomnej zmluvy.
Ak víťazv 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 nóstenke obecného úradu
obce fio webovom sídle obce: www,bohdanovce-ke.sk
na webovom sídle košického
samosprávneho kraja

,

1.

a

zámer prenajať

Nebytový priestor nachádzajúci sa v budove obecného úradu so súp. č. L42 na prízemí
o celkovej v,ýmere 36,68 m2 (ide o miestnosť zub.ambulancie č.113 o výmere L9,33m2 ,
miestnosť Č. Ltz Čakáreň o výmere 4,80 m2 tech.miestnosť č.tt+ o výmere 6,24 m2, spoločná
chodba Č,111 (polovica miestnosti) ovýmere 3,9L m2, WC toalety (polovica) č. 116 ač.IL7
o výmere 2,64 m2, Nebytové priestory sa ponúkajúlen ako jeden celok.

spósobom priameho nájmu

2.

lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov o nájom
Nebytového priestoru nachádzajúceho sa vbudove obecného úrade so súp. č. L42na prízemí
o celkovej rr,ýmere 36,58 m2 (ide o miestnosť zub.ambulancie č.113 o výmere !9,33m2 ,
miestnosť Č.7L2 čakáreň o výmere 4,80 m2 tech.miestnosť č.tt+ o výmere 6,24 m2, spoločná
chodba Č.111 (polovica miestnosti) ovýmere 3,91, m2, WC toalety (polovica) č. 116 ač.LL7
o výmere 2,64 m2. Nebytové priestory sa ponúkajúlen ako jeden celok.

spósobom priameho nájmu do 07.07.2021 do 12.00 hod.

Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng. B. Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.
Zubaíová, . Maguíák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu 15 lnformácia o hospodárení obce za
P. ekonómka informuje OZ o

1-

4. 2021

hospodáreníobce, príjmoch a výdajoch obce, o stave na účtoch.

k bodu 15

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
informáciu o hospodárení obce za 1--4l 2027
Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng, B, Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.
Zubaíová, . Maguíák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

kapitá!ové
OZ súhlasísoŽiadosťou o preklasifikovaním časti bežných výdavkov vo výške g24,4o€

na kapitálové.

k bodu 16

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach

schvalfuje
preklasifikovanie časti bežných výdavkov vo výške 924,40 € na kapitálové výdavky- spolufinancovanie
projektu Zlepšenie vybavenia školskej jedálne ZŠs MŠ
Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng. B. Adamkovič, S. Gul'a, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.
Zubaíová, . Magulák

Proti
1držal sa

Neprítomný/í

K bodu 17 P|nenie rozpočtu - zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3
P. ekonómka informuje

OZ o úprave rozpočtu a rozpočtových opatreniach

k bodu 17

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
a)berie na vedomie
zmenu rozpočtu - rozpočtovéopatrenie č. 3
b)schvalfuje

zmenu rozpočtu - rozpočtovéopatrenie č. 4
Hlasovanie

:

7a

Mená poslancov OZ
M, Azariová,lng. B. Adamkovič, S. Gula, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A,
Zubalová,. Magulák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu 18 - Rózne
P. starostka informuje

-

OZže:

z ÚpsvaR je možnéprijať zamestancov iba na §10

- hmotná núdza,inéprojekty ohladom
zamestnanosti sú zatial' pozastavené
obec obdržala žiadosťp. Zeleňáka o odkúpenie obecného majetku,
záverečný účetje zverejnený
P. Maguťák informuje OZže:
je potrebné opraviť asfalt na Kehedi, ktorý je poškodený po roku od rekonštrukcie.
navrhuje aby sa upravila resp. rozšírilaulica smerom ku ZŠ,aj ulica pri záhradkách

-

-

OZ navrhuje osloviť projektanta na prípravu projektovej dokumentácie

a rozpočtu na opravu
miestnej komunikácie pri ZŠa záhradkách. P. Hegedúšová navrhuje požiadaťaj o úver, ak obecné
fina ncie nebudú dostatočné.

k bodu 18

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schval'uje

prípravu projektovej dokumentácie na opravu cesty - KN C parc. č,685/2(pri ZŠ)a parcela KN c
684/4 ( pri záhradkách)

Hlasovaníe

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng. B. Adamkovič, S, Gu[a, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.

Zubal|ová,. Magul'ák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í
k bodu 18

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteťstvo v Bohdanovciach
odporúča
starostke obce uplatniť reklamáciu u dodávatela
Kehed)

Hlasovanie

:

7a

- firma JANEKO s. r. o. podl'a zmluvy o

dielo

(

cesta

Mená poslancov OZ
M. Azariová,lng, B. Adamkovič, S. Guťa, M. Hegedúšová, lng. M. Kozárová, A.
Zubalbvá, . Maguťák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

Po vyČerpanívŠetkýchbodov programu p. starostka ukončila 18. zasadnutie oZ o

20:15 hod.

Overovatelia zápisnice : lng. Branislav Adamkovič:
Martina Azariová :

Zapisovatel'ka R. Šimčáková
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Marta Gamrátová
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