Obec 082 05 Šarišské Bohdanovce
Zápisnica
z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Bohdanovciach, ktoré sa konalo
dňa 18.01.2013.
Prítomní : Bc. Klaudia Peková, Ondrej Čontofalský, Vladimír Halčišák, Daniel Merkovský,
Vladimír Sabol, , Marián Zgola, Peter Čontofalský , Marek Martoňák
Hostia: Mgr. Július Benko, Martin Imro
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie s riaditeľom ZŠ s MŠ
Prerokovanie prípravy na obecný ples
Návrhy na prerokovanie investícií obce v roku 2013
Rôzne
Diskusia
Záver

Priebeh rokovania :
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Bc. Klaudia Peková. Po privítaní poslancov a hostí
prečítala program zasadnutia, ku ktorému nemal nikto z prítomných poslancov žiadne
námietky ani nepredložil žiadne návrhy. Návrh na prerokovanie VZN predložil riaditeľ školy
Mgr. Július Benko. Jednalo sa o návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na rok 2013. Tento návrh poslanci prijali na
prerokovanie. Starostka konštatovala, že vzhľadom na účasť všetkých siedmich poslancov je
zasadnutie uznášania schopné. Po tejto oficiálnej časti bola poslancami navrhnutá za
zapisovateľku schválená p. Klaudia Peková a za overovateľov zápisnice navrhnutí
a schválení páni Vladimír Halčišák a Marián Zgola. Starostka potom v krátkosti zhodnotila
obdobie a plnenie úloh od posledného zasadnutia OZ.
OZ začalo svoje zasadnutie rokovaním s riaditeľom školy, ktorý OZ predložil návrh na
prerokovanie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka
školského zariadenia na rok 2013 na území obce Šarišské Bohdanovce. OZ tento návrh
prerokovalo a schválilo. Potom riaditeľ školy ešte OZ podrobne informoval o hospodárení
školy v roku 2012.
OZ sa potom zaoberalo prípravou obecného plesu, ktorý bol dohodnutý na deň 26.
januára. Ďalej poslanci prejednali materiálno-technické zabezpečenie plesu a výšku príspevku
obce do tomboly. Tento bol schválený vo výške 300 € vo forme vecného daru.
OZ pokračovalo v prejednávaní návrhov na investície obce na rok 2013 - úprava
miestnych komunikácií a priekop, výmena okien v budove KD, maľovanie oplotenia
školského areálu ap. Podrobnejšie a konkrétnejšie sa bude OZ touto problematikou zaoberať
priebežne počas roka.
V bode rôzne požiadal o slovo hosť p. Martin Imro, ktorý OZ informoval o svojom
zámere začať na jar s výstavbou RD v lokalite IBV Kerta avšak narazil na problém
s nedostatočnou kapacitou NN siete v danej lokalite. Poslanec p. D. Merkovský ho preto
podrobnejšie informoval o prebiehajúcich aktivitách obce k uvedenej problematike.
V diskusii poslanci predniesli svoje postrehy z bežného života v obci.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadnutie OZ ukončila.

ZÁVERY
zo XXIII. rokovania OZ konaného dňa 18.01.2013
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Bohdanovciach na svojom XXV. zasadnutí dňa 18.01.2013 sa
uznieslo a prijalo závery takto:

A. Berie na vedomie:
1.) informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ o hospodárení školy v roku 2012

B. Schvaľuje:
1.) návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského
zariadenia na rok 2013 na území obce Šarišské Bohdanovce
Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
2.) výšku príspevku obce do tomboly na obecnom plese vo výške 300 €, vo forme vecného
daru
Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0

Zapísala: Bc. Klaudia Peková

Overovatelia:

Vladimír Halčišák
Marián Zgola

