Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 11. 04. 2018.
Prítomní boli:
Starosta obce: Ágnes Takács
Poslanci OZ:
viď. Prezenčnú listinu chýbala poslankyňa Tímea Csíková
Hlavný kontrolór obce: Dr. Sipkai Szilárd
Ostatní prítomní: neboli

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Referáty – ples Mikroregiónu Domica, maškarný ples pre deti a oslava týždňa manželstva, kladenie
vencov
5. Naše dedičstvo - vyúčtovanie
6. Tradičné tvorivé dielne – vyúčtovanie
7. Podané projekty – pokračovanie vodovodu, Tradičné tvorivé dielne, Naše dedičstvo,Úprava
verejného priestranstva pred KD, Oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome, Novodobé ihrisko
v Bohúňove – II. etapa
8. Žiadosť o podporu a vyúčtovanie - FK Sokol
9. Žiadosť o podporu a vyúčtovanie - ZO Csemadok
10. Schválenie rozpočtu na rok 2018
11. Budúce výzvy MAS Kras
12. Nasledujúce akcie: Environmentálny deň Mikroregiónu Domica, Naše dedičstvo - „Vítame Vás
opäť v Bohúňove!“ stretnutie
13. Iné bežné záležitosti – informácie o podpore od PS Bohúňovskí pasienkári a urbárnici Bohúňovo,
Stavebné povolenie miesta poslednej rozlúčky, oprava oplotenia na cintoríne v Bohúňove, predaj
obecných pozemkov, výpredaj ...
14. Diskusia
15. Schválenie uznesení
16. Záver
Pozvánka na zasadnutie OZ tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na rokovaní OZ. Program bol jednomyseľne schválený, a tvorí prílohu č. 2.
tejto zápisnice.
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice Andreu Ferdinandovú a Petra Leskovianského. Do
návrhovej komisie bol zvolený podľa návrhu starostky: Béla Jánosdeák a Peter Rákai. Návrhy boli
poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala 11 uznesení prijatých na predošlom zasadnutí konaného dňa 13. 12. 2017, a informovala
poslancov o ich splnení. Kópia uznesení tvorí prílohu č. 3. tejto zápisnice.
4. Referáty – ples Mikroregiónu Domica, maškarný ples pre deti a oslava týždňa manželstva, kladenie
vencov
Ples Mikroregiónu Domica – starostka informovala poslancov o priebehu plesu Mikroregiónu Domica,
ktorý sa konal 2. Februára 2018. Obec Bohúňovo reprezentovalo 6 párov - 12 osôb, ktorým podľa
priloženého zoznamu v sume 216,00 Eur bolo hradené vstupné na ples z obecnej pokladne na základe
uznesenia OZ č. 3/2015 zo dňa 02.02.2015. Zoznam tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.

Maškarný ples pre deti maškarný ples pre deti a oslava týždňa manželstva - akcie sa konali dňa 17. 2.
2018 /v sobotu/ od 15.30 hod maškarný ples pre deti pod názvom rozlúčka a fašiangom a po ňom oslava
týždňa manželstva. K akcii sa pripojila aj ZO Csemadok-u v Bohúňove, ktorá uskutočnila aj svoju výročnú
schôdzu. Posledným programom dňa bola country zábava od 19.00 v organizovaní ZO Csemadok-u s K & K
Band. Vyúčtovanie akcií tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
Kladenie vencov - Starostka informovala poslancov o priebehu akcie kladenie vencov, ktorá sa konala dňa
18. 3. 2018. Po kladení vencov bola vo veľkej sále kultúrneho domu prednášal Mihályi Molnár László
o historických faktoch revolúcie v roku 1848. Na podujatí sa zúčastnili aj členovia spolku Szabolcs
Fejedelem Lovasíjászai Egyesulet z Magy-u. Vyúčtovanie akcie tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice.
5. Naše dedičstvo - vyúčtovanie
Obec projekt ukončila aj vyúčtovala v zmysle podpísanej zmluvy a starostka predložila poslancom
vyúčtovanie projektu, ktoré tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
6. Tradičné tvorivé dielne– vyúčtovanie
Obec projekt ukončila aj vyúčtovala v zmysle podpísanej zmluvy a starostka predložila poslancom
vyúčtovanie projektu, ktoré tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.
7. Podané projekty – pokračovanie vodovodu, Tradičné tvorivé dielne, Naše dedičstvo, Úprava
verejného priestranstva pred KD, Oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome, Novodobé ihrisko
v Bohúňove – II. etapa, žiadosť o podporu od ZMHOG,
Pokračovanie vodovodu – starostka informovala poslancov, že o podporách z Environmentálneho fondu
na rok 2018 ešte minister nerozhodol. Starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o podporu
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky tiež na pokračovanie vodovodu na Ministerstvo
financií Slovenskej republiky. Vypracovaná žiadosť tvorí prílohu č.9. tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove - starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o podporu na
organizovanie tvorivých dielní z Fondu podpory kultúry národnostných menšín na rok 2018 s názvom
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove. Vypracovaná žiadosť tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
Naše dedičstvo /Hagyatékunk a létünk/ - starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o podporu
na organizovanie podujatia s cieľom uchovania maďarskej identity na výzvu nadácie Bethlen Gábor Alap
/Maďarsko/ s názvom Hagyatékunk a létünk. Vypracovaná žiadosť tvorí prílohu č.11. tejto zápisnice.
Úprava verejného priestranstva pred KD - starostka informovala poslancov, že o podporách z
Environmentálneho fondu v programe POD na rok 2018 ešte minister nerozhodol.
Novodobé ihrisko v Bohúňove – II. etapa - starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o
poskytnutie dotácie na výzvu Úradu vlády SR v programe program rozvoja športu. Vypracovaná žiadosť
tvorí prílohu č. 12. tejto zápisnice.
Oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome - starostka informovala poslancov, že o nenávratné
finančné príspevky z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020: 7 – Základne služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach, 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry, 1 - investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej
infraštruktúry ešte nie je rozhodnuté.
Žiadosť o podporu od ZMHOG - starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o poskytnutie
dotácie z rozpočtu Združenia miest a obcí Horného Gemera /ZMOHG/ na naše plánované podujatie s
nadregionálnym charakterom: Naše dedičstvo - „Vítame Vás opäť v Bohúňove!“ Vypracovaná žiadosť
tvorí prílohu č. 13. tejto zápisnice.
8. Žiadosť o podporu a vyúčtovanie - FK Sokol - Futbalový klub Sokol Bohúňovo v žiadosti zo dňa 22.
01. 2018 žiada od Obce Bohúňovo poskytnutie finančného príspevku na svoju činnosť vo výške 3200 Eur na
rok 2018. V prílohe žiadosti zasielali návrh výdavkov na rok 2018. Futbalový klub spolu so žiadosťou
odovzal na obecný úrad aj prehľad čerpania finančného príspevku od obce Bohúňovo v roku 2017 spolu aj
s kópiami dokladov. Poslanci schválili dotáciu pre FK Sokol na rok 2018 max. 2500 Eur s tým, že skutočná
suma príspevku bude percentuálne závislá od sumy skutočných daňových príjmov obce za rok 2018 oproti
naplánovaným. Schválený príspevok bude uhradený na účet futbalového klubu v štyroch splátkach v
nasledovných termínoch:
1. splátka – 500,00 Eur už bola realizovaná do konca marca 2018
2. splátka – 750,00 Eur do konca júna 2018

3. splátka - 625,00 eur do konca septembra 2018
4. posledná splátka maximálne 625 Eur - ktorá v prípade nižších skutočných daňových príjmov oproti
plánovaným môže byť percentuálne znížená - bude uhradená na účet FK do konca januára 2019 /po
účtovnej uzávierke r. 2018.
Futbalový klub môže použiť poskytnutú podporu výlučne na výdavky na svoju činnosť a je povinný
predložiť vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku spolu s kópiami účtovných dokladov
poskytovateľovi do 28. 02. 2019. Dokumentácia tvorí prílohu č. 14. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
9. Žiadosť o podporu - ZO Csemadok
ZO CSEMADOKU v Bohúňove v žiadosti zo dňa 28. 12. 2017 žiada od Obce Bohúňovo poskytnutie
finančného príspevku na svoju činnosť na rok 2018 vo výške 200 Eur. Žiadanú sumu potrebujú na výdavky,
v rámci ich tradičnej akcie - Rodinného popoludnia. Poslanci schválili 200 eur dotácie pre ZO
CSEMADOKU v Bohúňove, ktorá môže použiť poskytnutú podporu výlučne na výdavky na svoju činnosť
a je povinná predložiť vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku spolu s kópiami účtovných dokladov
poskytovateľovi do 28. 02. 2019. Dokumentácia tvorí prílohu č. 15. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
10. Schválenie rozpočtu na rok 2018
Starostka predložila poslancom návrh rozpočtu obce na roky 2018, 2019 a 2020 v ktorom boli zohľadnené
aj plánované aktivity a podujatia na rok 2018. Návrh rozpočtu na rok 2018 bol vyvesený na úradnú tabuľu
dňa 05. 03. 2018 a zvesený dňa 21. 03. 2018. Z obyvateľov obce nikto nemal k návrhu žiadne pripomienky.
Poslanci spolu prešli všetky položky rozpočtu, starostka im odôvodnila všetky plánované príjmy a výdavky
v roku 2018. Potom prebehlo hlasovanie za prijatie návrhu rozpočtu na rok 2018 nasledovne:
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Podľa zákona starostka vypracovala aj návrhy programového rozpočtu na ďalšie dva roky, ktoré tiež
predložila poslancom. Poslanci brali na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2019 a 2020. Návrh a
schválený rozpočet tvorí prílohu č. 16. tejto zápisnice.
11. Budúce výzvy MAS Kras
Starostka oboznámila poslancov s akčným plánom pre základnú alokáciu Miestnej akčnej skupiny OZ
KRAS, a s možnosťami čerpania nenávratných finančných prostriedkov pre obce. Poznamenala, že obec
musí byť pripravená projektmi na výzvy Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS, nakoľko termíny na podanie
projektov zvyknú byť krátke, a stavebné konania sú zdĺhavé. V stratégii je spolu 660 000 eur pre 19 obcí na
čerpanie, pre jednu obec to znamená cca. 35 000 eur Členské obce by chceli čerpať finančné prostriedky
spravodlivo približne v 1/19 –ne. Prihliadnuc na výšku a možnosti čerpania starostka obce navrhla
poslancom žiadať nenávratné finančné prostriedky pre obec Bohúňovo v nasledovných opatreniach:
1.) 2.1.3 Rozvoj rekreačnej infraštruktúry obcí,
7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry turistických informácií a do turistickej
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
V tomto opatrení starostka navrhla vypracovať projekt do výšky 10 000 eur - na výmenu okien a vnútorné
opravy v budove bývalej materskej školy – teraz využívanej ako dom ľudových tradícií s názvom: Obnova
domu ľudových tradícií. Svoj návrh odôvodnila s tým, že budova je vo vlastníctve obce, OZ PRO LE-TI už
žiadala financie na opravu strechy, a po nej by mohli nasledovať tieto úpravy, ktoré nepožadujú stavebné
povolenie, iba ohlásenie – takže časovo by to ešte mohla obec stihnúť. V prvom rade je potrebné dať
vyhotoviť projektovú dokumentáciu s rozpočtom, na základe ktorého sa vybavuje ohlásenie stavebných
úprav aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, ktoré navrhla objednať ako službu u externej firmy.
Svoj návrh odôvodnila s tým, že v zákone o verejnom obstarávaní sú veľmi prísne lehoty a postupy, ktoré

keď sa nedodržia, obec bude musieť vrátiť už schválenú dotáciu. Starostka dala hlasovať vypracovanie PD
a následne objednávku VO na projekt Obnova domu ľudových tradícií.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
2.) 3.1.3 Investície do vytvárania podmienok pre trávenie voľného času,
kód opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie 7.4 - Modernizácia športového ihriska v Bohúňove, SO 02 Sociálne zariadenie
V tomto opatrení starostka navrhla uchádzať sa o nenávratné finančné prostriedky cez MAS na výstavbu
sociálneho zariadenia na športovom ihrisku do výšky 25 000 eur. K tomu je už hotová projektová
dokumentácia s rozpočtom, na základe ktorej je aj právoplatné stavebné povolenie. Obec rovno môže
pokračovať verejným obstarávaním na dodávateľa stavby, ktoré tiež navrhla objednať ako službu u externej
firmy.
Poslanec Rákai Peter poznamenal, že je nutné dobre rozmyslieť, či obec bude investovať do výstavby
sociálneho zariadenia na športovom ihrisku, nakoľko on plánuje vzdať sa funkcie predsedu futbalového
klubu, nevie, či od neho niekto bude chcieť prevziať túto funkciu, preto nie je isté pokračovanie účasti
miestneho futbalového družstva na okresných majstrovstvách. Poslanci sa zhodli na tom, že športové ihrisko
sa využíva aj na rôzne iné podujatia, nie len na futbal. Základným predpokladom jeho využitia na úrovni 21.
Storočia je výstavba sociálneho zariadenia namiesto suchých záchodov.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Dokumentácia tvorí prílohu č. 17. tejto zápisnice
12. Nasledujúce akcie: Environmentálny deň Mikroregiónu Domica, Naše dedičstvo - „Vítame Vás
opäť v Bohúňove!“ stretnutie, Deň detí
Environmentálny deň Mikroregiónu Domica: Starostka informovala poslancov, že dňa 20. Apríla 2018 sa
uskutoční tradičný environmentálny deň Mikroregiónu Domica pod názvom „Čistenie okolia Hrhovského
amfiteátra“ v katastri obce Hrhov. Starostka pozvala poslancov na environmentálny deň. Povánka tvorí
prílohu č. 18. tejto zápisnice.
Naše dedičstvo - „Vítame Vás opäť v Bohúňove!“ stretnutie a kultúrny festival – poslanci hovorili
o organizovaní letného kultúrneho festivalu. Starostka navrhla termín konania na 24. A 25. augusta 2018.
Predošlý víkend bude stretnutie Slaná nás spája v Plešivci. Hlavnou tematikou podujatia bude stretnutie
„Vítame Vás opäť v Bohúňove!“ , kde obyvatelia obce budú mať možnosť si stretnúť s občanmi, ktorí sa
narodili, alebo žili v Bohúňove, ale v súčasnosti majú trvalý pobyt inde. Poslanec Leskoviansky oznámil, že
žiaľ nebude môcť vypomáhať na podujatí, nakoľko bude odcestovaný. Starostka dala hlasovať termín
a tematiku podujatia.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Deň detí – starostka informovala poslancov, že OZ PRO LE-TI plánuje oslavu dňa detí v areáli domu
ľudových tradícií, na ktorom samospráva obce bude spoluorganizátorom.
13.
Iné bežné záležitosti – informácie o podpore od PS Bohúňovskí pasienkári a urbárnici
Bohúňovo, Stavebné povolenie miesta poslednej rozlúčky, oprava oplotenia na cintoríne v Bohúňove,
predaj obecných pozemkov, výpredaj, odvolanie proti rozhodnutiu Lesy SR, vymáhanie nedoplatkov
na dani, komunitný plán sociálnych služieb, projekty NÚP, otváracie hodiny obchodu,
veľkorozmerový kontajner na družstevnom dvore, nárokovanie odmeny...
Informácie o podpore od PS Bohúňovskí pasienkári a urbárnici Bohúňovo – starostka informovala
poslancov, že obec v januári 2018 dostala na účet od PS Bohúňovskí pasienkári a urbárnici Bohúňovo
v likvidácii 4500 eur cieľovú dotáciu na začatie výstavby miesta poslednej rozlúčky na cintoríne
v Bohúňove. Likvidačná komisia začala riešiť zmluvy o postúpení pohľadávok s mobilnými organizáciami
na obec. Orange Slovensko a. s. uznala zmluvu o postúpení pohľadávky medzi PS a obcou Bohúňovo,
a podpísala zmluvu o nájme s obcou o nájomnom 300,00 eur ročne za využívanú nehnuteľnosť. – p. č. KNC 207/6 o ploche 81m2 vytvorenú z pôvodnej parcely č. KN-E 207/4, vedenej na LV č. 88 v katastrálnom
území Bohúňovo, ktorú v apríli 2018 uhradila na účet obce. Obec Bohúňovo finacie získané od PS spolu

4800 eur má vedené na samostatnom fondovom účte vo VÚB banke a. s. Druhý mobilný operátor Slovak
Telekom a. s. neuznal zmluvu o postúpení pohľadávky medzi PS a obcou Bohúňovo Bohúňovo, a navrhol
PS v likvidácii Dohodu o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo výške 1000
eur. Likvidátori PS túto zmluvu podpísali, v zmysle ktorého obec ešte dostane 1000 eur ten istý účel od PS
v likvidácii. Dokumentácia tvorí prílohu č. 18. tejto zápisnice
Stavebné povolenie miesta poslednej rozlúčky – starostka informovala poslancov konanie o stavebné
povolenie Miesta poslednej rozlúčky konečne sa približuje ku konci, obec predložila stavebnému úradu
všetky žiadané dokumenty k tomu. Akonáhle povolenie bude právoplatné, obec podpíše zmluvu s víťazným
uchádzačom o stavbu v zmysle VO – so Zoltánom Kozsárom - MISNA, Čoltovo 163 a začne stavbu
realizovať z finančných prostriedkov získaných od PS Bohúňovskí pasienkári v likvidácii na základe
dodávateľom predloženého víťazného rozpočtu.
Oprava oplotenia na cintoríne v Bohúňove - starostka informovala poslancov, že s UoZ na aktivačných
prácach obec opraví poškodené oplotenie na cintoríne v Bohúňove z vlastných zdrojov.
Predaj obecných pozemkov – starostka dala hlasovať poslancom predaj obecného pozemku parcela reg. CKN č. 35 – záhrada o výmere 1147 m2, vedenej na LV č. 252, k.ú. Bohúňovo, ktorý nadobudla obec vlani
do vlastníctva spolu s nehnuteľnosťami: rodinný dom so súp. č. 24 a dvor z LV č. 44.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Poslanci spolu so starostkou vypracovali Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenových ponúk na
zverejnenie, ktorá tvorí prílohu č. 19. tejto zápisnice
SHR Zsóri Štefan obhospodarujúci pôdu v katastri obce Bohúňovo znovu vyjadril svoj záujem o kúpu
pozemkov vo vlastníctve obce Bohúňovo pod hospodárskym dvorom v Bohúňove. Poslanci odročili
hlasovanie o zámere predaja týchto parciel.
Výpredaj – prerokovanie tohto bodu zasadnutia poslanci odročili.
Odvolanie proti rozhodnutiu Lesy SR - starostka informovala poslancov, že Lesy SR a. s. sa odvolala
proti rozhodnutiu č. 3/2018 obce Bohúňovo o vyrubení daní za lesné pozemky z 24. 02. 2018. Odvolali sa
proti výške dane vyrubenej v zmysle schváleného dodatku k VZN v decembri 23017, platného v roku 2018.
Starostka odvolaniu nevyhovela, a teraz celý spis je na Finančnom riaditeľstve SR. Dokumentácia tvorí
prílohu č. 20. tejto zápisnice.
Vymáhanie nedoplatkov na dani – starostka informovala poslancov, že na základe ponuky vyhľadala
firmu Finlegal, aby obci pomáhala vymáhať nedoplatky na daniach a nájomnom nasledovných subjektov:
Agroprodukt s. r. o. , Bohúňovo IČO: 31696856
nájomné za roky 1999 - 2003
465,38 eur
daň za nehnuteľnosť za roky 2000 - 2004
5 755,29 eur
spolu
6 220,27 eur
Ladislav Csík SHR, Bohúňovo 12, IČO: 43865852
daň za nehnuteľnosť za roky 2012 - 2015
6 119,33 eur
Firma Finlegal s. r. o. poslala obci návrh mandátnej zmluvy o vymáhaní pohľadávok najmä formou
mimosúdnej dohody. Nakoľko daňový dlžník Ladislav Csík ktorý bol konateľom firmy Agroprodukt s. r. o.
a má nedoplatky na daniach voči obci aj ako SHR nevlastní žiadnu nehnuteľnosť ani hnuteľnosť a nie je
ochodný zaplatiť svoje nedoplatky obci – poslanci mali na vec taký názor, že mimosúdna dohoda s ním
neprichádza do úvahy. Hlasovali za nepodpísanie tejto mandátnej zmluvy s firmou Finlegal s. r. o.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Návrh mandátnej zmluvy tvorí prílohu č. tejto zápisnice. Poslanci dali za úlohu starostke vyhľadať
exekútora vo veci vymáhania týchto nedoplatkov.
Komunitný plán sociálnych služieb – starostka rozdala poslancom a zároveň prítomnému predsedovi FK
Sokol dotazníky na vyplnenie potrebné k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý obci
predpisuje zákon.
Projekty NÚP – starostka informovala poslancov, že obec sa snaží využiť možnosti získania podpôr cez
úrad práce sociálnych vecí a rodiny na rôzne projekty. Momentálne v projekte Reštart– Príležitosť pre
dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - je 1UoZ od 01. 04. 2018 na pol roka , ale podala žiadosť
na ďalšie 4 osoby od 1. Mája na 6 mesiacov. V tomto projekte obec dostáva 87,54 eur za mesiac na nákup

pracovných ochranných prostriedkov, náradia a materiálu. Nagyová Valéria od 1. Marca 2018 je zamestnaná
na polovičný úväzok na pol roka, s refundáciou 80% z celkovej ceny práce v projekte: „Podpora
zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-3“ §50j pre UoZ
v preddôchodkovom veku. Starostka poznamenala, že momentálne sú iba4 ženy a 4 muži nezamestnaní,
ktorí pracujú pri obci, a z nich iba 2 vedia kosiť krovinorezom. Starostka sa obávala, že s kosením budú
veľké problémy v lete, lebo muži to nebudú stíhať. Dokumentácia tvorí prílohu č. 21. tejto zápisnice
Otváracie hodiny obchodu – starostka informovala poslancov, že Alexandra Bekeová v rodinnom dome so
súp. č. 82 vo svojej vlastníctve otvára obchod s rozličných tovarom a požiadala obec o schválenie otváracích
hodín. Poslanci nemali námietky proti navrhnutej otváracej dobe prevádzky.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Schválené otváracie hodiny tvoria tvorí prílohu č. 22. tejto zápisnice
Veľkorozmerový kontajner na družstevnom dvore - starostka informovala poslancov, že SHR Zsóry
Štefan nesúhlasí s tým, aby veľkorozmerový kontajner obce bol umiestnený na vybetónovanej parcele
hospodárskeho dvora, a poprosil starostku, aby nebol ani v jeho tesnej blízkosti. Zsóri navrhol, aby bol
umiestnený v záhrade na parcele C-KN č. 35 v k. ú. Bohúňovo. Poslanci nesúhlasili s tým, nakoľko táto
parcela je blízko rodinných domov, je ťažko dostupná s nákladným vozom, a samospráva má v zámere ju
predať. Problémom v okolí kontajnera je, že nedá sa okolo neho udržať poriadok. Obyvatelia obcedokonca
aj z iných dedín tam nosia aj komunálny a bio odpad nielen veľko rozmerový, a vysypávajú ho okolo
kontajnera aj vzdialenejšie od neho. Starostka aj poslanci boli toho názoru, že nakoľko obyvatelia sú už dlhé
desaťročia zvyknutí tam nosiť smeti, neprestanú ani vtedy, keby tam ani žiadny kontajner nebol. Poslanci
prijali uznesenie, že kontajner po vyprázdnení má byť preložený oproti na druhú stranu MK na obecnú
parcelu.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Nárokovanie odmeny - starostka informovala poslancov, že poslankyňa Tíme Csíková dňa: 08. 03. 2018
podala na Oznámenie o nárokovaní odmeny za svoj poslanecký mandát. Poslankyňa od 28. 01. 2016
vykonávala svoju poslaneckú činnosť dobrovoľne pre rozvoj obce bez nároku na odmenu.
15. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky ku jednotlivým bodom rokovania. Poslanec Leskoviansky Peter
poznamenal, že dlhodobo parkujúce autá najmä v užších uliciach obce ohrozujú premávku v obci
a v nejednom prípade aj hrozí aj poškodenie plynových prípojok pred domami, nakoľko vonku stojace autá
je veľmi nebezpečné obchádzať. Leskoviansky súhlasil s takým riešením, že v najbližšom čísle obecných
novín samospráva obce upozorní vlastníkov motorových vozidiel na toto nebezpečenstvo, a na možnosť
vymáhania nájomného obcou za dlhodobé parkovanie na verejných priestranstvách podľa platného VZN
obce.
16. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Béla Jánosdeák predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č.23 . tejto zápisnice.
17. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Ing. Ágnes T a k á c s
starostka obce

Béla Jánosdeák
zástupca starostky
Overovatelia zápisnice:

Zapísala: starostka obce

Andrea Ferdinandová
Peter Leskoviansky

