ZAP!sN IcA
z2L. zasadanla obecného zastupitel'stva v Bohdanovciach
konaného dňa 16.09.202Lv zasadačke OcÚ

Prítomní!

MartaGamrátová
Martina Azariová
Stanislav Gul'a
Magdaléna Hegedúšová
lng. Mária Kozárová
Vojtech Maguťák

Alena zubaíová

Ospravedlnení:

lng. Branislav Adamkovič

Ostatníprítomní:
JUDr. Marta Šimčáková
Rnna Šimčáková
d'alej podl'a prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1.Otvorenie

a

schválenie programu, určenie zapisovatel'a a overovatelbv zápisnice

,

kontrola

uznesení
2.Schválenie VZN č. 1/2021,

o príspevku na čiastočnúúhradu nákladov v

školskej jedálni, ktorej

zriadbvateťom je Obec Bohdanovce
g.Žiadosť o preklasifikovanie fin. prostriedkov (ZŠs MŠ)
+,Žiadosť o posúdenie plánovanej výstavby na parc, č,444/2 ( lng. llubomír Filčák)

5.Zmena rozpočtu - rozpočtovéopatrenie č.7.

6.Hospodárenie obce za obdobie 3,-8/2021,
7. Rózne

k bodu č. 1 - otvorenie a schválenie programu, určenie zapisovatel'a a overovatelbv
zápisnice. kontrola uznesení
2].. zasadanie obecného zastupitel'stva, otvorila a

viedla starostka obce Marta Gamrátová. Privítala

všetkých prítomných, oboznámila ich s programom rokovania.7a overovatelbv zápisnice boli určení:
p. M. Azariová a p. S. Guía, zapisovatel'a A. Šimčáková

OZ súhlasís programom rokovania
K

bodu č.1

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach
schval'uje
progra m rokova nia obecného zastupitel'stva

Htasovanie

Mená poslancov OZ
M. Azariová, S. Gu[a, M, Hegedůšová, lng. M. Kozárová, A. Zubalová, V.
Maguíák

:

Za

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K

lng. B. Adamkovič

bodu č. 2- Schválenie VZN č. 1/2021 o príspevku na čiastočnúúhradu nákladov v školskei

iedálni, ktorei zriadbvatelbm ie obec Bohdanovce
Po prerokovaní predloženého návrhu VZN , OZ schval'uje VZN č, L/202L o príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni , ktorej zriadbvatelbm je Obec Bohdanovce
K

bodu č.2

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteťstvo v Bohdanovciach
schval'uje
VZN č, 1,/2021, o príspevku na čiastočnúúhradu nákladov v školskej jedálni , ktorej zriadbvatelom je

obec Bohdanovce
Hlasovanie

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

:

7a

Proti
Zdržal sa

NeprítomnÝ/í

K bodu

č. 3

-

lng. B. Adamkovič

Žiadosť o preklasifikovanie fin. prostriedkov íZŠs MŠ)

ZŠs MŠBohdanovce podala žiadosťo preklasifikovanie časti bežných výdavkov na

kapitálové výdavky vo výške I 858,22€ z dóvodu zakúpenia veže so šmýkačkou v materskej
škole OZ schval'uje preklasifikovanie fin . prostriedkov vo výške t858,22€

K

bodu č.3

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schval'uje

preklasifikovanie časti bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške t 858,22€
Hlasovanie

Mená poslancov OZ
M, Azariová , S, Guťa, lng. M. Kozárová, M. Hegedúšová, A. Zubaíová, V.
MaeuIák

:

Za

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

K bodu Č.

4

lng. B. Adamkovič

Žiadosťo posúdenie plánovaneivýstavbv na parc. č.44412 ( lng. ťubomír Fi!čák)

Pani starostka informuje OZ, že obec obržala žiadosťlng. llubomíra Filčáka o vyjadrenie k výstavbe
dvoch rodinných domov na parcelách , ktoré vzniknú rozdelením parcely č.44412
OZ súhlasís výstavbou dvoch rodinných domov na parcele č. 44412 za dodržania všetkých
potrebných zákonných náležitostí.
K bodu č. 4

Návrh uznesenia
Obecné zastupitel'stvo v Bohdanovciach
schvaluje
súhlasnépredbežnéstanovisko kvýstavbe dvoch rodinných domov na parcele č.444/2 za dodržania
všetkých potrebných zákonných náležitostí

Hlasovanie

:

Za

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

Proti
Zdržal sa

NeprítomnÝ/í

lng. B. Adamkovič

K bodu

č. 5 - Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.7.

P. ekonómka obce informuje

OZ o úprave rozpočtu a rozpočtových opatreniach

K bodu 5

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach
berie na vedomie

zmenu rozpočtu - rozpočtovéopatrenie č.7
Hlasovanie

:

7a

Mená poslancov OZ
M. Azariová, S. Gula , lng. M. Kozárová, M. Hegedúšová, A. Zubaíová, V.
Magulák

Proti
Zdržal sa

Neprítomný/í

lng. B. Adamkovič

K bodu č. 6 - Hospodárenie obce za

obdobie 1-812021

P. ekonómka informuie 07 o hospodárení obce , príjmoch a výdajoch obce , o stavoch na
účtochza obdobie t-8l2021K_bodu 6

Návrh uznesenia
Obecné zastupitelstvo v Bohdanovciach
berie na vedomie

informáciu o hospodárení obce za t-8/2O2t
Hlasovanie

:

Za

Mená poslancov OZ
M. Azariová, S. Gul'a
Magulák

Proti
Zdrža! sa

Neprítomný/í

lng. B.Adamkovič

,

lng. Mária

Kozárová M. Hegedúšová, A.

Zubaťová, V.

K bodu č.7 Rózne

p. starostka informuje

OZ,že:

- List p. Petra Zeleňáka - ohl'adom prosby o

fin. pomoc pri prekládke elektrického vedenia - po

porade s právnikom - obec nemóže poskytnúťfinančnúpomoc

žiadosti 2. Spoločenstva vlastníkov bytov Bohdanovce 223 o usporiadanie vlastníctva
časti pozemkov zastavaných bytovým domom s, č.223, prístupovou komunikáciou a spevnenou
plochou pre byt. dom . P. Zubalbvá - obec nie je vlastníkom pozemku pod bytovým domom a
nemóže zasahovať do vlastníckych práv. Z toho dóvodu nemóže previesť pozemok pod bytovým

- ohl'adom

domom na vlastníkov bytov .Nadobudnutím vlastníctva bytu vzniká kupujúcemu k zastavanému
pozemku právo odpovedajúce vecnému bremenu t . j predkupné právo od vlastníkov pozemkov.
- k žiadosti . Ferčera o povolenie na zasypanie odvodňovacieho kanála- poslanci OZ sa boli pozrieť na
mieste a vyjadrujú predbežný súhlas na zasypanie kanála a odčlenenie parcely na odkúpenie
pozemku a prípravu zámeru
- Pani Matejová priniesla dva listy preOZ,p. Kozárová otvorila listy a s ich obsahom oboznámila
poslancov OZ.V jednom žiada zápis do katastra nehnutel'nostipredajňu Kvetinárstvo na parc, č.
35713 v K.ú. Bohdanovce , v druhom oznamuje že predajňa bude mať od L.l.L.202]. novú majitel'ku

oz berie tieto informácie

na vedomie

- obecné pozemky (ich časti) , ktoré užívajúiní vlastníci v dobrej viere že je to ich vlastníctvo, OZ

navrhuje pri P. Kadukovej a Rímsko- kat. far. úrade dať pripraviť GP a následne pripraviť zámer
prevodu obecného majetku formou prípadu hodného osobitného zreteťa - zámenné zmluvy, pri

p.

Verebovi a p. Krúpovi - problém je v štádiu riešenia
- projekt - prekrytia priekop pri ulici k základnej škole by mal byť dokončený v priebehu mesiaca
-problém je aj priotvorenízubnej ambulancie nakoťko podl'a nových predpisov a noriem nevyhovuje
vel'kosť čakárne a chýbajú WC zariadenia pre imobilných pacientov (ženy, muži) a pre personál pravdepodobne bude nasledovaťzrušenie súťažeo prenájom priestorov zubnej ambulancie
P. Hegedúšová navrhuje zubnú ambulanciu premiestniť do denného stacionára na Bogdaň
p. starostka informuje OZ o prebiehajúcich verejných obstarávaniach:
-súťaŽna prístavbu jedálne priZŠaohdanovce , termín na predkladanie ponúk je do 2].. og.2o2I
-súťaŽna výstavbu priechodu pre chodcov pricintoríne, termín na predkladanie ponúk je tiež do

zt.og.2o2t
Po vyČerpanívšetkýchbodov programu panistarostka ukončila 21-, zasadnutie OZ o 2O:30hod.

overovatelia zápisnice: V. Magulák:
A. Zubalbvá

:

Zapisovatel' : R. Šimčáková:

Marta Gamrátová v.r.
starostka obce

