Obec 082 05 Šarišské Bohdanovce
Zápisnica
z XXVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Bohdanovciach, ktoré sa konalo
dňa 19.07.2013.
Prítomní : Bc. Klaudia Peková, Ondrej Čontofalský, Peter Čontofalský, Vladimír Halčišák,
Marek Martoňák, Daniel Merkovský, Vladimír Sabol, , Marián Zgola,
Hosť: Mgr. Peter Tóth
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prejednanie návrhu prípravy projektovej dokumentácie k IBV Grúň II a IBV
Kerta
3. Prejednanie návrhu odkúpenia pozemku na MK a rozšírenie MK
4. Schválenie projektového zámeru „Inštalácia tepelných čerpadiel v ZŠ s MŠ
5. Prejednanie príprav „Dňa obce“
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

Priebeh rokovania :
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Bc. Klaudia Peková. Po privítaní poslancov
a hosťa prečítala program zasadnutia, ku ktorému nemal nikto z prítomných poslancov žiadne
námietky ani nepredložil žiadne návrhy. 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 Marek Martoňák a Ondrej Čontofalský. Starostka potom
v krátkosti zhodnotila obdobie a plnenie úloh od posledného zasadnutia OZ.
Starostka oboznámila OZ s ústnymi podnetmi občanov, ktorí prejavili záujem o zrealizovanie
verejného vodovodu k IBV Grúň II. a IBV Kerta. Navrhla
prípravu projektovej
dokumentácie. Poslanci poverili starostku obce prezistiť, aký finančný náklad by obci vznikol
za predpokladu, že by obec nechala projektovú dokumentáciu na inžinierske siete
k predmetným IBV vypracovať. Ďalej poslanci starostku poverili pripraviť do ďalšieho
zasadnutia OZ zoznam všetkých vlastníkov pozemkov, ktorých by sa rozšírenie vodovodu
týkalo. O ďalšom postupe v riešení tejto problematiky bude OZ rokovať na svojom
najbližšom zasadnutí.
Starostka ďalej OZ informovala, že časť budúcej prístupovej cesty k IBV Grúň II.
A prístupová cesta k IBV Kerta je vlastníctvom SPF. Informovala ich aj o skutočnosti, že so
SPF už osobne rokovala o možnostiach bezodplatného prevodu do vlastníctva obce. SPF však
môže tento úkon vykonať až po predložení právoplatného územného rozhodnutia k stavbe
MK.
Rokovanie OZ pokračovalo prejednaním odkúpenia časti pozemku parc. č. 3091/1 na
rozšírenie MK v smere k „bocianiemu hniezdu“. Starostka obce informovala poslancov, že
oslovila vlastníka predmetného pozemku Ing. Mäkkého. Vlastník pozemku reagoval na
podnet starostky a vyslovil svoju predstavu o cene časti pozemku, ktorá predstavuje 20,00 €
za m2. OZ skonštatovalo, že cena je príliš vysoká a vzhľadom na finančnú situáciu obce nie je
pre obec prípustná. OZ zobralo túto skutočnosť na vedomie a poverilo starostku oboznámiť

vlastníka pozemku s touto skutočnosťou a navrhnúť mu cenu 5,00 € za m2, čo je odkúpna
cena ornej pôdy v našej obci.
Ďalším bodom programu bolo schválenie projektového zámeru „Inštalácia tepelných
čerpadiel v ZŠ s MŠ“. V rozprave vystúpil poslanec D. Merkovský kde po predchádzajúcom
dôkladnom preštudovaní projektu vysvetlil poslancom fungovanie tepelných čerpadiel,
ozrejmil im výhody a nevýhody. Po vzájomnej dohode poslanci spoločne skonštatovali, že
tento projekt neschvaľujú, pretože výška nákladov je neprimeraná výkonu tepelných
čerpadiel.
V piatom bode OZ prejednalo prípravy dňa obce. Poslanec M. Zgola oboznámil
poslancov so stavom výstavby pódia s prístreškom. V tomto období je pódium už hotové.
Stavba prístrešku započatá nie je. OZ prerokovalo stavbu prístrešku, jeho tvar, veľkosť a druh
materiálu, ktorý by sa mal na jeho výrobu použiť. Následne výstavbu prístrešku nad pódium
schválili. Poslanci poverili starostku obce prejednať s riaditeľom ZŠ s MŠ spolufinancovanie
tejto investície.
OZ sa ďalej zaoberalo kultúrnym programom na Deň obce. Vystúpil p. Peter Tóth,
ktorý poslancov informoval o možnostiach budúcej spolupráce pri zabezpečovaní kultúrneho
programu na rôzne podujatia obce. Starostka obce oboznámila poslancov s pripravovaným
programom. Ako účinkujúci boli oslovení viacerí, svoju účasť však prisľúbil Dychový
orchester J. Poschla z Prešova, mažoretky Witches pri PKO v Prešove, folklórny súbor
Haršačan zo Záborského a východniarska zábavná kapela ŠČAMBA. Poslanci vyjadrili
k pripravovanému programu svoje pripomienky a ďalšie návrhy. Poslanec V. Halčišák
navrhol, aby sa pre deti objednal „skákací hrad“ a poslanec M. Zgola navrhol na spestrenie
programu osloviť Prezídium PZ a požiadať ich o ukážku práce „Jazdeckej polície.“ Následne
bol program na Deň obce poslancami schválený: Potom sa ešte dohodli na materiálnotechnickom zabezpečení tejto obecnej slávnosti a rozdelili si úlohy.
V bode rôzne starostka obce predložila OZ žiadosť p. J. Hudákovej, prevádzkovateľky
Espressa na č. d. 100 o predĺženie otváracích hodín počas letného obdobia. OZ
s navrhovanými otváracími hodinami súhlasí a schvaľuje ich. Zároveň však poveruje
starostku obce upovedomiť p. Hudákovú, že v prípade neprimeraného hluku v čase
nočného kľudu, bude toto rozhodnutie OZ s okamžitou platnosťou zrušené.
Ďalej bol prejednaný návrh na zriadenie vecného bremena pre VVs v rámci stavby “MK k
IBV Grúň, Šarišské Bohdanovce, SO 510-00 Vodovod” v rozsahu podľa Geometrického
plánu č. 37/2013 vyhotoveného Jánom Namešpetrom – Geometran, Pušovce dňa
27.05.2013 a overeného Správou katastra Prešov 14.06.2013 Po prejednaní bolo zriadenie
vecného bremena schválené
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 XXVII. rokovania OZ konaného dňa 19.07.2013
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Bohdanovciach na svojom XXVII. zasadnutí dňa 19.07.2013
sa uznieslo a prijalo závery takto:

A. Berie na vedomie:
1.) vyjadrenie vlastníka pozemku parc. č. 3091/1 k záujmu obce o odkúpenie časti pozemku
na výstavbu MK

B. Schvaľuje:
1.) výstavbu prístrešku nad pódium Uznesenie : 27/2013/B1
Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
2.) program na Deň obce
Uznesenie: 27/2013/B2
Priebeh hlasovania: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
3.) schvaľuje otváracie hodiny počas letného obdobia pre prevádzku Jozefína Hudáková –
Espresso
Uznesenie: 27/2013/B3.
Priebeh hlasovania: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

4.) zriadenie vecného bremena pre VVs, a.s. Košice v rámci stavby “MK k IBV Grúň,
Šarišské Bohdanovce, SO 510-00 Vodovod” v rozsahu podľa Geometrického plánu č.
37/2013 vyhotoveného Jánom Namešpetrom – Geometran, Pušovce dňa 27.05.2013 a
overeného Správou katastra Prešov 14.06.2013
Uznesenie: 27/2013/B4
Priebeh hlasovania: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

C. Neschvaľuje:
1.) realizáciu projektu „Inštalácia tepelných čerpadiel v ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce
Uznesenie: 27/2013/C1
Priebeh hlasovania: za – 0, proti –7, zdržal sa – 0

D: Poveruje starostku obce:
1.) pripraviť do ďalšieho zasadnutia OZ zoznam všetkých vlastníkov pozemkov, ktorých
by sa rozšírenie vodovodu týkalo.
2.) oboznámiť vlastníka pozemku parc. č. 3091/1 skutočnosťou, že ním navrhovaná cena
20,00 € za m2 je pre obec z finančných dôvodov neprípustná a navrhnúť mu cenu
5,00 € za m2, čo je odkúpna cena ornej pôdy v našej obci
3.) poveruje starostku obce upovedomiť p. Hudákovú, že v prípade neprimeraného hluku
v čase nočného kľudu, bude rozhodnutie OZ o schválení otváracích hodín počas
letného obdobia s okamžitou platnosťou zrušené.
Zapísala: Bc. Klaudia Peková

Overovatelia: Peter Čontofalský
Ondrej Čontofalský

