zAPlsN lcA
zL9. zasadania obecného zastupitel'stva v Bohdanovciach
konaného dňa 23.06.2O2Lv zasadačke OcÚ

Prítomní !

Marta Gamrátová
Martina Azariová
Stanislav Gul'a
Magdaléna Hegedúšová
Alena zubaťová
lng. B. Adamkovič
lng. M. Kozárová
V. Maguíák

Ospravedlnení:
Ostatní prítomní:

lng. Agáta Vysokajová

JUDr. Marta Šimčáková
Rnna Šimčáková

Program zasadnutia

1. Otvorenie

a

schválenie programu, určenie zapisovatel'a a overovatelbv zápisnice

uznesení
2. Stanovisko HK k záverečnému účtuobce za rok202O
3. Schválenie záverečného účtuobce za rok 2020
4. Zmena rozpočtu

-

rozpočtovéopatrenie č. 5

5. lnformácia o hospodáreníza obdobie 1.
6. Rózne

-

5. /2O2L

,

kontrola

k bodu č. 1 - otvorenie a schválenie programu. určenie zapisovatel'a a overovatelbv
zápisnice, kontro!a uznesení
19. zasadanie obecného zastupitel'stva, otvorila a viedla starostka obce Marta Gamrátová. Privítala
všetkých prítomných, oboznámila ich s programom rokovania. Za overovatelbv zápisnice boli určení:
p. S. Gul'a a p. M. Hegedůšová, za zapisovatel'a p.n. Šimčáková.
OZ súhlasís programom rokovania
K

bodu č.1

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohda novciach

schval'uje

program rokova nia obecného zastupiteÍstva

Hlasovanie

:

Za

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

Proti
1držal sa

Neprítomný/í

K bodu

č. 2- Stanovisko HK k záverečnému účtuobce za rok 2020

Hlavná kontrolórka obce lng, Agáta Vysokajová predložila stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
závereČného účtuobce Bohdanovce za rok 2O2O.V súlade s § 16 ods. ].O zákona orozpočtových
pravidlách Územnej samosprávy odporučila OZ uzatvoriť prerokovanie ,,Návrhu záverečnéhoúčtu
obce Bohdanovce za rok Z02O" výrokom
K

-

súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.

bodu č.2

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
stanovisko HK k záverečnému účtuobce Bohdanovce za rok2020
Hlasovanie :
Mená poslancov OZ
7a
M. Azariová, lng. B. Adamkovič, S. Guía, M. Hegedúšová,, lng. M. Kozárová,
A. Zubaíová, V. Maguíák
Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu č. 3 Schválenie záverečného účtuobce za rok 2020
OZ po prerokovaní záverečného účtuobce za rok2O2O a po predloženístanoviska HK schval'uje
Záverečný účetobce Bohdanovce za rok2020.

K bodu č. 3

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

ZávereČný účetobce Bohdanovce za rok 202O a celoročnéhospodárenie obce bez výhrad

b) berie na vedomie

prebytok bežnéhoa kapitálového rozpočtu vo výške + 32 551,80EUR
c)schvalfuje
prebytok rozpoČtovéhohospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške + 101 903,52EUR
Hlasovanie

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

:

Za

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu č. 4

- Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie

č. 5

P. ekonómka informuje OZ o potrebe zmeny rozpočtu a schválení rozpočtovéhoopatrenia

K bodu 4

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
zmenu rozpočtu - rozpočtovéopatrenie č. 5
Hlasovanie

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

:

Za

Proti
Zdrža] sa

Neprítomný/í

K bodu č. 5

- lnformácia

o hospodárení za obdobie 1.

-

5. / 2021

P. ekonómka obce informuje OZ o hospodárení obce, o stavoch na účtochobce.
K bodu 5

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
berie na vedomie
informáciu o hospodárení obce za obdobie

1.

-

5.

/ 2O2L

Hlasovanie

:

7a

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

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu č.6 - nózne
pani starostka informuje OZ

že:

-je potrebný nový rozpočet na prístavbu školskej jedálne
-

končíverejnéobstarávanie na spracovatel'a územnéhoplánu obce

-

dvaja lekári prídu na obhliadku zubnej ambulancie

-je potrebné urobiť nový kamerový systém - p, Gul'a chce byť pri riešeníkamerového systému

vš je potrebné ošetriť náterom alebo asfaltovým šindíom
záhradkárskej časti - túto problematiku bude riešiťnový územný plán

-plechovú strechu v
- výstavba v tzv.

-je potrebné opraviť vodovodnú šachtu

- firma , ktorá sa zaoberá archiváciou dokladov má záujem o prenájom priestorov v bývalej
posilňovni na Bogdani - p. Hegedúšová - tam sme chceli presťahovať DHZ
p.HegedůŠovánavrhuje aby sa do budúceho zasadnutia OZ rozhodlo čo s dotáciou na hasičskú
zbrojnicu

P. starostka informuje OZ , že p Gregor , Bohdanovce č. 140 podal žiadosťo posúdenie návrhu
umiestnenia prvkov v blízkosti bytového domu č. 140 a to prístupový chodník pred bytovku , stojisko
na nádoby komunálneho odpadu , štrkovézáhony a zeleň .OZ súhlasívybudovaním týchto prvkov

P. Zubaťová informuje OZ,že obec je zapísaná na katastrálnom úrade ako duplicitný vlastník parc.
registra C

č. 353/2

pod bytovým domom súp. č.14O

PovyČerpanívŠetkýchbodovprogramup.starostka ukončila19.zasadnutieoZo 19:15hod.
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