
ZÁPISNICA 
z 2. zasadania obecného zastupiteľstva  v Bohdanovciach konaného 

dňa 16.12.2022 v zasadačke obecného úradu o 16:00 h 
                                                                                                                     
 
P r í t o m n í  : Podľa prezenčnej listiny 
  
                                                           
 Program zasadnutia: 
 
1.  Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznesení. 

2. Schválenie programu. 

3. Prerokovanie a schválenie VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

    školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Bohdanovce. 

4. Prerokovanie a schválenie VZN 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, 

5. Prerokovanie a schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

    stavebnými odpadmi na území obce Bohdanovce, 

6. Prerokovanie a schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za 

    užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné 

    hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

8. Správa o hospodárení obce za obdobie 1-11/2022. 

9. Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie. 

10. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bohdanovce 

11. Prerokovanie platu starostu 

12. Rôzne 

 

 

 



K bodu 1 - Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznesení 

 

- Rokovanie OZ otvoril  a viedol Ing. Patrik Beluš, starosta obce. Privítal všetkých prítomných 

na  2.zasadnutí OZ. 

- starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Zapisovateľka: Valéria Kočišková 

Overovatelia zápisnice: Mgr.Matúš Béreš, PhD. 

                                           Mgr. Adriána Jakimová 

 

Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia - splnené. 

 

 

K bodu č.2  -  Schválenie programu. 

Starosta predložil program  rokovania OZ, ktorý  poslanci jednohlasne schválili 

 

 

Návrh  uznesenia č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 

schvaľuje 
 
program zasadnutia OZ. 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Matúš Béreš, PhD., Martina Azariová, Stanislav Guľa, Dávid Trejfa,          
Mgr. Adriána Jakimová, Jaroslav Ruščák                         

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í Vojtech Maguľák 

 

 

K bodu č. 3 -  Prerokovanie a schválenie VZN o príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v  školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Bohdanovce. 

 
OZ prerokovalo VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej 

zriaďovateľom je obec Bohdanovce. Starosta informoval, že ide o úpravu  finančného pásma. 

OZ predložený návrh VZN č. 3/2022  jednohlasne schválilo. 



 

Návrh  uznesenia č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 

 
schvaľuje 
 

VZN č. 3/2022  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  školskej jedálni, ktorej 

zriaďovateľom je Obec Bohdanovce. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Matúš Béreš, PhD., Martina Azariová, Stanislav Guľa, Dávid Trejfa,          
Mgr. Adriána Jakimová, Jaroslav Ruščák  

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í Vojtech Maguľák 

 
 
 
K bodu č. 4  - Prerokovanie a schválenie VZN 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, 

 

OZ prerokovalo a jednohlasne schválilo  bez zmien VZN 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.  

Počas rokovania  tohto bodu o 16.20 došiel poslanec Vojtech Maguľák. 

Návrh  uznesenia č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 

 
schvaľuje 
 

VZN  č. 4/2022    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 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Matúš Béreš, PhD., Martina Azariová, Stanislav Guľa, Dávid Trejfa,          
Mgr. Adriána Jakimová, Jaroslav Ruščák, Vojtech Maguľák 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  



 

 

 
 K bodu č.5  - Prerokovanie a schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými   stavebnými odpadmi na území obce Bohdanovce 

 

Starosta obce Ing. Patrik Beluš informoval poslancov OZ o zmenách vykonaných v návrhu VZN – boli 

vypustené odstavce, ktoré sú citované zo zákona a boli zapracované pripomienky od právnika. 

Poslanec  Stanislav Guľa mal pripomienku, prečo vo VZN nie sú zahrnuté 240 l zberné nádoby na 

vývoz KO,  sú občania, ktorí takéto vlastnia  a tiež by bolo dobré dať obmedzenia na vážený drobný 

stavebný odpad (napr. množstvo na rodinu a rok). Obecné zastupiteľstvo  v § 8 ods. 5  dopĺňa  

a určuje pre nevážený množstvový zber komunálneho odpadu   240 l zbernú nádobu. Obmedzenie 

odovzdaného drobného stavebného odpadu sa v prípade potreby bude riešiť dodatkom.   

 Takto upravené VZN č. 5 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce jednohlasne schvaľuje. 

 

Návrh  uznesenia č. 11 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 

 
schvaľuje 
 

VZN č.5/2022    o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými   stavebnými odpadmi na 

území obce Bohdanovce s prerokovanými zmenami 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Matúš Béreš, PhD., Martina Azariová, Stanislav Guľa, Dávid Trejfa,          
Mgr. Adriána Jakimová, Jaroslav Ruščák, Vojtech Maguľák 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 

 
K bodu č.  6  -  Prerokovanie a schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, 

dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za 

nevýherné    hracie automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 
OZ prerokovalo VZN  o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, 

dani za predajné automaty, dani za nevýherné a hracie automaty a poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady.  



Starosta informoval poslancov, že týmto VZN sa zvyšuje  daň z nehnuteľnosti - za pozemky o 10%.   

Firma KOSIT, ktorá zabezpečuje vývoz KO  zvýšila ceny a z toho dôvodu sa zvyšuje  poplatok za KO cca 

o 52 %.  

Starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa zamysleli nad možnosťou zvýšenia dani za 

užívanie verejného priestranstva, vzhľadom na doručenú žiadosť od miestnych podnikateľov   

na  obmedzenie ambulantného predaja. 

OZ prerokovalo VZN  o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, 

dani za predajné automaty, dani za nevýherné a hracie automaty a poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady a v § 19 ods. 2  navrhuje doplniť poplatok za 240 l zbernú nádobu. 

S prejednanými zmenami VZN jednohlasne schvaľuje. 

 

  

Návrh  uznesenia č. 12 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 

 
schvaľuje 
 
VZN  č.6/2022 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, 

dani za predajné automaty, dani za nevýherné    hracie automaty a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady so zmenami 

 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Matúš Béreš, PhD., Martina Azariová, Stanislav Guľa, Dávid Trejfa,          
Mgr. Adriána Jakimová, Jaroslav Ruščák, Vojtech Maguľák 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 

 

 

 
K bodu č. 7 -  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a 

členov. 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh na zriadenie komisií, voľbu predsedu a členov komisií.  

Starosta informoval o kompetenciách a náplni práce jednotlivých komisií, ktoré tvoria prílohu 

zápisnice.   

OZ navrhuje Ekonomickú komisiu   vypustiť.  

 



Po prejednaní obecné zastupiteľstvo  zriaďuje 

1. Komisiu územného plánovania, dopravy a ochrany životného prostredia 

2. Komisiu pre školstvo, kultúru a šport 

3. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

Za predsedu Komisie územného plánovania OZ volí Martinu Azariovú , za členov Stanislava Guľu, 

Jaroslava Ruščáka a Vojtecha Maguľáka.  

Za predsedu Komisie pre školstvo, kultúru a šport volí Mgr. Adriánu Jakimovú, za členov Dávida 

Trejfu, Jaroslava Ruščáka a Mgr. Matúša Béreša, PhD. 

Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov volí 

Mgr. Matúša Béreša, PhD., za členov Vojtecha Maguľáka a Martinu Azariovú. 

 

Návrh  uznesenia č. 13 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 

 

A/ zriaďuje 

  

1. Komisiu územného plánovania, dopravy a ochrany životného prostredia 

2. Komisiu pre  školstvo, kultúru a šport 

3. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

B/ volí 

a) predsedu komisie: 

  

 

1. Komisia územného plánovania, dopravy a ochrany životného prostredia 

    Martina Azariová 

2. Komisia pre  školstvo, kultúru a šport 

    Mgr. Adriána Jakimová 

3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

    Mgr. Matúš Béreš, PhD. 

 

b) členov komisie – poslancov pre 

 

1. Komisiu územného plánovania, dopravy a ochrany životného prostredia 

    Stanislav Guľa, Jaroslav Ruščák, Vojtech Maguľák 

2. Komisiu pre školstvo, kultúru a šport 

     Dávid Trejfa, Jaroslav Ruščák, Mgr. Matúš Béreš, PhD. 

3. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

    Vojtech Maguľák, Martina Azariová 

 

 



C/ určuje  

náplň práce jednotlivých komisií OZ 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Matúš Béreš, PhD., Martina Azariová, Stanislav Guľa, Dávid Trejfa,          
Mgr. Adriána Jakimová, Jaroslav Ruščák, Vojtech Maguľák 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 

 

K bodu č. 8 - Správa o hospodárení obce za obdobie 1-11/2022 

 

 
Informáciu o hospodárení obce za obdobie 1 – 11/22 predniesla ekonómka JUDr. Marta Šimčáková .  

 

Návrh  uznesenia č. 14 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 

 
berie na vedomie 
 

správu o hospodárení obce za obdobie 1-11/2022 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Matúš Béreš, PhD.,Martina Azariová, Stanislav Guľa, Dávid Trejfa, Mgr. 
Adriána Jakimová, Jaroslav Ruščák, Vojtech Maguľák  

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 

 

 

K bodu 9 – Zmena rozpočtu  

 
Ekonómka p. Marta Šimčáková predniesla zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 a na 

schválenie  predložila zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8. Rozpočtové opatrenia tvoria 

prílohu zápisnice. 

 

 

 

 



Návrh  uznesenia č. 15 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 

 
A/  berie na vedomie 
      zmenu rozpočtovým opatrením č. 7 
 

B/ schvaľuje 

     Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Matúš Béreš, PhD.,Martina Azariová, Stanislav Guľa, Dávid Trejfa, Mgr. 
Adriána Jakimová, Jaroslav Ruščák, Vojtech Maguľák  

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 

 

K bodu č. 10 -  Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Bohdanovce 

 

 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Bohdanovce, ktoré im boli zaslané na oboznámenie. Starosta Ing. Patrik  Beluš navrhol upraviť 

odmenu pre poslancov na 50,- € za účasť na 1 zastupiteľstve a za účasť na zasadnutí komisie pre 

predsedu 10,- €, pre člena komisie 8,- €.Takto  predložený návrh, ktorý tvorí prílohu zápisnice,  

jednohlasne schválili. 

 

Návrh  uznesenia č. 16 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 

 

Schvaľuje 

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bohdanovce 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Matúš Béreš, PhD., Martina Azariová, Stanislav Guľa, Dávid Trejfa,          
Mgr. Adriána Jakimová, Jaroslav Ruščák, Vojtech Maguľák  

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 

 

 



 

K bodu č. 11 – Prerokovanie platu starostu 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a určuje plat  starostu Ing. Patrika Beluša v súlade so zákonom NR 

SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom 

najneskôr 90 dní pred voľbami – celý úväzok základný plat (súčin priemernej mzdy a násobku podľa 

počtu obyvateľov 2,2) 

 

Návrh  uznesenia č. 17 
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach 
 
Určuje 
 
plat starostu Ing. Patrika Beluša v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 
určenom predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami – celý úväzok 
základný plat ( súčin priemernej mzdy a násobku podľa počtu obyvateľov 2,2)   
 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Matúš Béreš, PhD., Martina Azariová, Stanislav Guľa, Dávid Trejfa,          
Mgr. Adriána Jakimová, Jaroslav Ruščák, Vojtech Maguľák  

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í  

 

 
overovatelia zápisnice:  Mgr. Adriána Jakimová 
                                       Mgr. Matúš Béreš. PhD. 
Zapisovateľ :                 Valéria Kočišková                                            
 
                                                                                                    Ing. Patrik Beluš, v.r. 
           starosta obce 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


