
ZÁPISNICA 
 

z 28. zasadania obecného zastupiteľstva  v Bohdanovciach 
konaného dňa 28.9.2022 v zasadačke OcÚ 

                                                                                                                     
 
 
P r í t o m n í: Marta Gamrátová 
 Ing. Branislav Adamkovič 
 Martina   Azariová 
 Stanislav Guľa 
 Vojtech Maguľák  
 Ing. Mária Kozárová  
 Alena Zubaľová 
 Magdaléna Hegedüšová 
   
 
 
Ospravedlnení:                           Ing. Branislav Adamkovič  

         (dostavil sa o 18:15 hod., od prerokovania bodu č.6)  
 

 Ostatní prítomní:                JUDr. Marta Šimčáková 
  Anna Šimčáková 
  ďalej podľa prezenčnej listiny 
  
                                                           
 
 
 
 
 Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznesení 

2. Voľba prísediaceho na Okresnom súde Košice – okolie na obdobie 2023-2026 

3. Žiadosť o odkúpenie pozemku – DISCOVERY KOŠICE, s. r. o. 

4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Richard Szanyi.   

5. ZŠ s MŠ – žiadosť o dofinancovanie originálnych kompetencií 

6. Odsúhlasenie Dodatku č. 1 – prístavby školskej  jedálne 

7. Oboznámenie s výsledkom VO – obnova kanalizácie pri bytovkách 

8. Oboznámenie s vypracovanou PD a rozpočtom (chodník, spevnené plochy, odvodnenie a oplotenie – 

cesta ku ZŠ) 

9. Informácia o hospodárení obce za 1.-8. 2022 

10. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.5 

11. Rôzne  

  



 

K bodu č. 1  - Otvorenie a schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice, kontrola uznesení 
 
28. zasadanie obecného zastupiteľstva, otvorila a viedla starostka obce Marta Gamrátová. Privítala 
všetkých prítomných, oboznámila ich s programom rokovania a navrhla doplniť bod rokovania : 
Schválenie zámeru na odpredaj pozemku: (bod č. 11) 
a) L. Kaduk,  P. Kaduk a Ing. E. Kaduková  
b) I. Krúpa 
c) Š. Vereb   
Bod – Rôzne sa presúva na č. 12 
Za overovateľov zápisnice boli  určení:  p .Ing. M. Kozárová a p.  V. Maguľák,  za zapisovateľa  A. 
Šimčáková 
 
 
K bodu  č.1 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
schvaľuje 
návrh na zmenu zverejneného programu obecného zastupiteľstva : 
-pridaním bodu Schválenie zámeru na odpredaj pozemku: (bod č. 11) 
a) L. Kaduk,  P. Kaduk a Ing. E. Kaduková  
b) I. Krúpa 
c) Š. Vereb   
 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za M. Azariová,  S. Guľa,   Ing. M. Kozárová, V. Maguľák , A. Zubaľová, M. 
Hegedüšová,   

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í   Ing. B. Adamkovič , 

 
K bodu č.1 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
schvaľuje  
program rokovania obecného zastupiteľstva  v znení schválenej zmeny  
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za M. Azariová,  S. Guľa,   Ing. M. Kozárová, V. Maguľák , A. Zubaľová, M. 
Hegedüšová,   

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í   Ing. B. Adamkovič, 

 
 
 
 
 



K bodu č. 2- Voľba prísediaceho na Okresnom súde Košice – okolie na obdobie 2023- 2026  
 

P.starostka informuje OZ, že doteraz je prísediacou pre Okresný súd Košice-okolie JUDr. Marta 

Šimčáková, ekonómka obce a navrhuje, aby ostala v tejto funkcií aj na  nasledujúce obdobie 2023-

2026. OZ súhlasí s týmto návrhom.  

 
K bodu  č.2 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
zvolilo  
JUDr.Martu Šimčákovú  za prísediacu pre Okresný súd Košice -okolie  na obdobie 2023-2026 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za M. Azariová,  S. Guľa,   Ing. M. Kozárová, V. Maguľák , A. Zubaľová, M. 
Hegedüšová,   

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í   Ing. B. Adamkovič, 

 
 

K bodu č. 3 – žiadosť o odkúpenie pozemku – DISCOVERY KOŠICE, s. r. o. 
 
P. starostka informuje obecné zastupiteľstvo, že spoločnosť DISCOVERY KOŠICE, s. r. o. vlastník parcely 
registra C  parcelné č. 228 podala žiadosť o odkúpenie prístupovej cesty k svojmu pozemku z dôvodu , 
že parcela č. 690 a návrh na odčlenenie časti parcely  č. 690/1 je cestou – prístupovou komunikáciou 
aj k pozemku č. 228 , ktorého sú vlastníci a žiadajú o odkúpenie tejto  navrhovanej časti parcely  č.690/1 
aj do ich vlastníctva tak, aby bola odpredaná obcou do podielového spoluvlastníctva ako PD 
Bohdanovce tak aj tejto spoločnosti každému v podiele ½ k celku  . PD už dávnejšie požiadala 
o odkúpenie časti cestnej komunikácie v areáli PD. Ďalej p. starostka informuje , že túto záležitosť  
riešila aj s právničkou a tá odporúča ,nepredať túto parcelu ani  PD Bohdanovce  a ani tejto spoločnosti 
z dôvodu nutnosti zachovať prístup pre oboch žiadateľov.  P.  Azariová  oznamuje  OZ  , že PD 
Bohdanovce už nemá záujem o kúpu tohto  pozemku.  
 
K bodu  č.3 

Návrh uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
a)berie na vedomie 
žiadosť o odkúpenie pozemku – DISCOVERY KOŠICE, s. r. o. 
b)neodporúča 
predaj obecného pozemku parcela registra  C KN č. 690, LV 479 
c)ruší 
uznesenie č. 226/2022 zo dňa 25.05.2022  časť b) 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za M. Azariová,  S. Guľa,   Ing. M. Kozárová, V. Maguľák , A. Zubaľová, M. 
Hegedüšová,   

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í   Ing. B. Adamkovič, 



K bodu č.4  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Richard Szanyi 

 

P. starostka informuje OZ  , že  p. Szanyi  Richard doručil obci žiadosť  o odkúpenie časti obecného 

pozemku parc. č. 245/2 vo výmere 186m2, z dôvodu  spevnenia svahu pri svojom stavebnom  pozemku, 

formou výstavby oporného múru. P. Kozárová informuje, že spevnenie svahu – terénne úpravy sa mali 

riešiť v rámci projektu na stavebné povolenie.  

Ďalej navrhuje aby si p. Richard Szanyi dal upraviť projekt a situáciu vyriešil týmto spôsobom.  

 
 K bodu č. 4 

Návrh  uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 

a)berie na vedomie  
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Richard Szanyi 
b)neodporúča 
predaj  časti obecného pozemku parcela č. 245/2  LV 853 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za M. Azariová,  S. Guľa,   Ing. M. Kozárová, V. Maguľák , A. Zubaľová, M. 
Hegedüšová,   

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í   Ing. B. Adamkovič, 

 

 

 

K bodu 5-ZŠ s MŠ – žiadosť o dofinancovanie originálnych kompetencií 
 

 P. starostka informuje obecné zastupiteľstvo, že ZŠ s  MŠ Bohdanovce doručila žiadosť 

o dofinancovanie originálnych kompetencií vo výške  14 770€. Pán riaditeľ informuje OZ o situácií 

v škole, o tom že škola nemá dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie jednorazového príspevku   

vo výške  500€ pre všetkých zamestnancov školských zariadení v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej 

zmluve vyššieho stupňa .  Navýšenie rozpočtu pre školské zariadenia z dôvodu rastu cien energií v roku 

2022 a navýšením rozpočtu pre školské zariadenia , ktorých zriaďovateľom je  Obec Bohdanovce 

v súvislosti s nariadením vlády č. 220 /2022 Z.z. o navýšení platov vo verejnej správe o 3% od 1.7.2022 

OZ navrhuje pripraviť  návrh Dodatku č. 1 k VZN. Č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace 

mimo územia obce,  ktoré by umožnilo škole vyplatiť vyššiu dotáciu na originálne kompetencie.  Ďalej 

navrhuje pripraviť návrh VZN  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a  návrh VZN  

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

ktorého zriaďovateľom je obec Bohdanovce z dôvodu navýšenia mesačnej úhrady 

 

 



K bodu 5 

Návrh  uznesenia  
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
a)berie na vedomie  
žiadosť ZŠ s MŠ Bohdanovce o dofinancovanie originálnych kompetencií vo výške 14 770€ 
b)odporúča 

• pripraviť a zverejniť návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021 určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a 
CVČ pôsobiace mimo územia obce 

• pripraviť a zverejniť  návrh VZN. č. 1 /2022  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole 

• pripraviť a zverejniť  návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bohdanovce.  
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za M. Azariová,  S. Guľa,   Ing. M. Kozárová, V. Maguľák , A. Zubaľová, M. 
Hegedüšová,   

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í   Ing. B. Adamkovič, 

 

 

 
K bodu č. 6- Odsúhlasenie Dodatku č. 1 – Prístavba školskej jedálne pri ZŠ Bohdanovce 
 

Ing. B. Adamkovič sa dostavil na zasadnutie OZ o 18:15hod. pri začiatku prerokovania tohto bodu. P. 

starostka informuje OZ, že poslanci žiadali doložiť fotodokumentáciu výkopových prác a stavebný 

denník k stavbe - Prístavba  jedálne pri ZŠ  Bohdanovce. Požadované materiály boli doložené a OZ rieši 

doplatok za práce naviac voči rozpočtu (výkopové práce a WC ).   Schvaľuje Dodatok č. 1. k Zmluve o 

dielo zo dňa 25.10.2021 na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia  §536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

 

K bodu 6 

Návrh  uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 

a)schvaľuje 
Dodatok č. 1. k Zmluve o dielo zo dňa 25.10.2021 na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia  §536 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  - navýšenie oprávnených výdavkov nad rámec 
vysúťaženého rozpočtu vo výške 2 263,82€ 
b)schvaľuje  
prevod z rezervného fondu vo výške 2 265€ na kapitálové výdavky – Prístavba jedálne pri ZŠ  
Bohdanovce(celkové čerpanie rezervného fondu zo sumy 67 876, 48€ sa navyšuje na výšku 70 140,30€) 
 

 

 



Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. B. Adamkovič, M. Azariová,  S. Guľa , Ing. M. Kozárová ,  V. Maguľák,    A. 
Zubaľová,  M. Hegedüšová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í    

 
 
 
K bodu č. 7 – Oboznámenie s výsledkom VO – obnova kanalizácie pri bytovkách  
 

P. starostka   informuje OZ o výsledku verejného obstarávania – havarijná oprava kanalizácie pri 

bytovkách. OZ sa oboznámilo s výsledkom VO, ale nesúhlasí s opravou, z dôvodu   nevhodného 

obdobia  na výkon prác tohto druhu. 

 

 

K  bodu 7 

Návrh  uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  

a)berie na vedomie  
výsledok VO oprava kanalizácie pri bytovkách 

b)neschvaľuje 
 opravu  kanalizácie pri bytovkách z dôvodu nevhodného  obdobia  na realizáciu týchto prác 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. B. Adamkovič , M.  Azariová,  S. Guľa ,  Ing. Mária Kozárová  ,   V. Maguľák,   
A. Zubaľová, M. Hegedüšová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í   

 

 

 

 

 

 
K bodu č.8 –Oboznámenie s vypracovanou PD a rozpočtom (chodník, spevnené plochy, 
odvodnenie , oplotenie – cesta ku ZŠ) 
 
Pani starostka informuje OZ že, je  vypracovaná projektová dokumentácia  (chodník, spevnené plochy, 

odvodnenie , oplotenie – cesta ku ZŠ) a rozpočet na túto investíciu v sume 232 000€. OZ berie  vedomie 

vypracovanú PD a rozpočet a realizácia tohto projektu  sa odkladá  

 

 

 



K  bodu 8 

Návrh  uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  
berie na vedomie  
vypracovanú  PD a rozpočet (chodník, spevnené plochy, odvodnenie , oplotenie – cesta ku ZŠ) 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. B. Adamkovič , M.  Azariová,  S. Guľa ,  Ing. Mária Kozárová  ,   V. Maguľák,   
A. Zubaľová,  M. Hegedüšová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 

 

K bodu 9 – Informácia  o hospodárení obce za 1.-8.2022 

Pani ekonómka informuje OZ o hospodárení obce za obdobie 1.-8. 2022. OZ berie informáciu na 

vedomie.  

 

K  bodu 9 

Návrh  uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  

berie na vedomie  

informáciu o hospodárení obce za obdobie 1.-8.2022 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. B. Adamkovič , M.  Azariová,  S. Guľa ,  Ing. Mária Kozárová  , V. Maguľák,   
A. Zubaľová, M. Hegedüšová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í    

 

 

 

K bodu 10- Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5 

Pani ekonómka informuje OZ o potrebe zmeny rozpočtu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 10 

Návrh  uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  

schvaľuje  

zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. B. Adamkovič , M.  Azariová,  S. Guľa ,  Ing. Mária Kozárová  , V. Maguľák,   
A. Zubaľová, M. Hegedüšová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í    

 

 

K bodu 11- Schválenie zámeru na odpredaj pozemku  - doplnený bod 

a) L. Kaduk,  P. Kaduk a Ing. E. Kaduková  

b) I. Krúpa 

c) Š. Vereb   

 

P. Starostka informovala OZ o žiadostiach ktoré obec obdržala od L. Kaduka,  P. Kaduka a Ing. E. 

Kadukovej, I Krúpu a Š. Vereba , v ktorých všetci žiadajú o odpredaj pozemkov ktoré užívajú v dobrej 

viere, že sú ich majitelia. OZ navrhuje pripraviť zámer na prevedenie majetkov obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

 

K  bodu 11 

Návrh  uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  

schvaľuje 

zámer  previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného pre Štefana  Vereba, bytom Bohdanovce 

82, 044 16 Bohdanovce , v súlade s§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení 

neskorších predpisov. Jedná sa nehnuteľnosť parcelu KNC č. 329 o výmere 598 m2, druh pozemku 

záhrada vedená na LV č. 853 obce Bohdanovce, k. ú. Bohdanovce vo vlastníctve obce Bohdanovce 

v podiele 1/1 k celku. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. B. Adamkovič , M.  Azariová,  S. Guľa ,  Ing. Mária Kozárová  , V. Maguľák,   
A. Zubaľová, M. Hegedüšová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í    

 

 

 

 

 



K  bodu 11 

Návrh  uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  

schvaľuje 

zámer  previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ivana Krúpu , bytom 

Bohdanovce 80, 044 16 Bohdanovce , v súlade s§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku 

obce v znení neskorších predpisov. Jedná sa nehnuteľnosť časť parcely KNC č. 331 a 340 o výmere 137 

m2,vedenej na LV č.853 obce Bohdanovce, k. ú. Bohdanovce vo vlastníctve obce Bohdanovce v podiele 

1/1k celku. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. B. Adamkovič , M.  Azariová,  S. Guľa ,  Ing. Mária Kozárová  , V. Maguľák,   
A. Zubaľová, M. Hegedüšová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í    

 

K  bodu 11 

Návrh  uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach  

schvaľuje 

zámer  previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislava Kaduka, bytom: 

Jesenná 19, Čaňa, Pavla Kaduka, Aténska 12, Košice a Ing. Evu Kadukovú, bytom: Bohdanovce č. 145 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov. 

Jedná sa nehnuteľnosť parcelu KNC č. 294 o výmere 91 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

vedenej na LV č. 853 obce Bohdanovce, k. ú. Bohdanovce vo vlastníctve obce Bohdanovce v podiele 

1/1 k celku. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. B. Adamkovič , M.  Azariová,  S. Guľa ,  Ing. Mária Kozárová  , V. Maguľák,   
A. Zubaľová, M. Hegedüšová 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í    

 

 

K bodu 12- Rôzne 

 

 Pani starostka informuje OZ o zaregistrovaných kandidátoch pre voľbu starostu obce:  

1. Patrik  Beluš, Ing., 34r., finančný kontrolór, nezávislý kandidát 
2. Stanislav Guľa, 45r., vedúci skladu, nezávislý kandidát 
3. Milada Hajči, Ing., 42r., obchodná zástupkyňa, nezávislý kandidát 
4. Marta Šimčáková, JUDr., 56 r., ekonómka – účtovníčka, nezávislý kandidát 

 
Pani starostka informuje OZ o zaregistrovaných kandidátoch na poslancov OZ: 



1. Branislav Adamkovič, Ing., 51  r., informatik, nezávislý kandidát 
2. Martina Azariová. 42 r., referentka, nezávislý kandidát 
3. Matúš Béreš, Mgr., PhD., 32 r., bankový analytik Kresťanskodemokratické hnutie 
4. Marek Gavaľa, Ing., 37r., technický manažér, nezávislý kandidát 
5. Marianna Gombošová, 51r., obchodnotechnická referentka nezávislý kandidát 
6. Stanislav Guľa, 45 r., vedúci skladu, nezávislý kandidát 
7. Juraj Haľko, Ing., 41r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát 
8. Adriána Jakimová, 40r., riaditeľka, HLAS-sociálna demokracia  
9. Vojtech Maguľák, 69r., podnikateľ, HLAS-sociálna demokracia 
10. Peter Rabatin, Ing., 38r., riaditeľ, nezávislý kandidát 
11. Jaroslav Ruščák, 36 r., technik, nezávislý kandidát 
12. Dávid Trejfa, 36r., návestný majster, HLAS- sociálna demokracia 
13. Matúš Varga, Ing., 27 r., asistent predaja, nezávislý kandidát 

 

Ďalej informuje o tom, že posedenie s dôchodcami je pripravené na 09.10.2022, územný 

plán  obce je v štádiu riešenia, výmena vodomerov prebehne v októbri. 

P. Zubaľová sa informuje o tom, či je možné do areálu bývalej drobnej prevadzkárne vynášať 

drobný stavebný odpad.  

P. Adamkovič sa informuje o pripravenej PD s rozpočtom (chodník, spevnené plochy, 

odvodnenie , oplotenie – cesta ku ZŠ) a ohľadom autobusovej zastávky. 

Na záver zasadnutia poďakovala p. starostka  poslancom za spoluprácu  za celé funkčné 

obdobie 

 

 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov p. starostka ukončila 28. zasadnutie OZ o 20:30 hod. 
 
overovatelia zápisnice: Ing, M. Kozárová: 
                                          V. Maguľák:  
 
 
Zapisovateľ :  A. Šimčáková: 
         Marta Gamrátová v.r. 
             starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


