Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 08. 06. 2017.
Prítomní boli:
Starosta obce: Ágnes Takács
Poslanci OZ:
plný počet - viď. Prezenčnú listinu
Ospravedlnene chýbal hlavný kontrolór obce: Szilárd Sipkai PaeDr.
Ostatní prítomní: neboli

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Referát – V. Rodinné popoludnie
Projekty –Tradičné tvorivé dielne, pokračovanie obecného vodovodu, Naše dedičstvo, Úprava
verejného priestranstva pred KD, Novodobé ihrisko v Bohúňove, Oprava strešnej krytiny na
remeselníckom dvore
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016
7. Nová nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
8. Dni obce – návrh programov
9. Stav projektovej dokumentácie miesta poslednej rozlúčky na cintoríne v Bohúňove
10. Iné bežné záležitosti –
11. Diskusia
12. Schválenie uznesení
13. Záver
Pozvánka na zasadnutie OZ tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na rokovaní OZ a dala hlasovať navrhnutý program rokovania, ktorý 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 Leskovianskeho. Do
návrhovej komisie bol zvolený podľa návrhu starostky: Peter Rákai a Jánosdeák Béla. Návrhy boli
poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala 9 uznesení / 02/2017 – 10/2017/ prijatých na zasadnutí OZ konaného dňa 29. 03. 2017,
a jednotlivo informovala poslancov o ich splnení. Nakoľko OTP banka neposkytla úver obci na kúpu
nehnuteľnosti do stanoveného termínu – do konca apríla 2017, obec kúpila nehnuteľnosť za vlastné
financie. Kópia uznesení a dokumentácia tvoria prílohu č. 3. tejto zápisnice.
5. Referát - V. Rodinné popoludnie
Organizovala základná organizácia Csemadok-u v Bohúňove dňa 21.mája od 16:00 hod. v kultúrnom dome
a obec bola spoluorganizátorom. Hlavným programom podujatia bolo vystúpenie Györgya Derzsiho:
„Szerelmem, Sárdy” Sprievodné podujatia:predstavenie knihy Alberta Sándora: „Az ipari több mint, egy
iskola” a kúzelnícka škola Jánosa Habóka, a výstava „Zo života našich cirkevných zborov“. Obec, ako
spoluorganizátor zabezpečila občerstvenie na akciu. Plakát a pozvánka a výúčtovanie akcie tvoria prílohu
č. 4. tejto zápisnice.

5. Projekty –Tradičné tvorivé dielne, pokračovanie obecného vodovodu, Naše dedičstvo, Úprava
verejného priestranstva pred KD, Novodobé ihrisko v Bohúňove, Oprava strešnej krytiny na
remeselníckom dome
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove - starostka informovala poslancov, že na žiadosť obce Úrad vlády SR
odporúčala 900 Eur podpory na pokračovanie projektu: Tradičné tvorivé dielne. Obec opravila rozpočet
v tohto odporúčania a prebieha podpisovanie zmluvy. Kópia podpísanej zmluvy tvorí prílohu č. 5. tejto
zápisnice.
Pokračovanie obecného vodovodu - Starostka informovala poslancov OZ že na pokračovanie obecného
vodovodu obec nedostala v roku 2017 podporu z Environmentálneho fondu.
Naše dedičstvo /Hagyatékunk a létünk/ - starostka informovala poslancov o tom, žiadosť o podporu na
organizovanie podujatia s cieľom uchovania maďarskej identity na výzvu nadácie Bethlen Gábor Alap
/Maďarsko/ s názvom „Hagyatékunk a létünk“ bola úspešná, a nadácia schválila 600 000 Ft. Podpory na
organizovania dvoch akcií v programe v lete a v jeseni. Kópia podpísanej zmluvy tvorí prílohu č. 6. tejto
zápisnice.
Úprava verejného priestranstva pred KD - starostka informovala poslancov, že na žiadosť obce
o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2017 v Programe obnovy dediny
na Úpravu verejného priestranstva pred KD nebola schválená žiadna dotácia.
Novodobé ihrisko v Bohúňove – I. etapa - starostka informovala poslancov, že na žiadosť obce o
poskytnutie dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
na kúpu vežovej zostavy na detské ihrisko predseda KSK JUDr. Zdenko Trebuľa schválil dotáciu vo výške
2000 eur. Kópia podpísanej zmluvy tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
Novodobé ihrisko v Bohúňove – starostka informovala poslancov o výzve na predkladanie žiadosti
o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 Úradu vlády slovenskej republiky
z marca 2017, ktorá zahŕňala podprogram č. 2. Výstavbu detských ihrísk. Termín predkladania žiadostí bolo
do 31. 05. 2017. Starostka poslala žiadosť obce o poskytnutie dotácie na dokončenie vypracovaného
projektu: Novodobé ihrisko v Bohúňove.
Oprava strešnej krytiny na remeselníckom dome - starostka informovala poslancov, že Ministerstvo
financií Slovenskej republiky neschválilo dotáciu na žiadosť obce o podporu v pôsobnosti Ministerstva
financií Slovenskej republiky na opravu strešnej krytiny.
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016
Záverečný účet obce za rok 2016 vypracovala Mária Šeďová – účtovníčka obce. Návrh záverečného účtu
bol vyvesený na úradnú tabuľu obce v zmysle zákona od 19. 05. 2017 a zvesený dňa 06. 06. 2017. Nikto
z obyvateľov, ani hlavný kontrolór obce nemal pripomienku k návrhu. Poslanci schválili celoročné
hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad. Schválený záverečný účet tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla, Csíková Tímea
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
7. Nová nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
Starostka informovala poslancov, nehnuteľnosti z LV č. 44 obec nakoniec kúpila z vlastných finančných
prostriedkov, nakoľko OTP banka neposkytla včas úver. Navrhla predaj záhrady na parcele č. 35, nakoľko ju
obec nepotrebuje. Pred jej predajom musí byť zhotovený znalecký posudok. Poslanci hlasovali za jeho
objednávku znaleckého, ktorí tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla, Csíková Tímea
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Problémy s obchodom v Bohúňove - Starostka informovala poslancov o tom, že budovu obchodu
s miešaným tovarom a pohostinstva vlastníci: sestry Csíkové chcú predať, a preto v obchode je nedostatok
tovaru aj základných potravín. Ľudia sa chodia sťažovať na obchod na obecný úrad. Spolumajiteľka
nehnuteľnosti, vedúca obchodu aj poslankyňa obecného zastupiteľstva: Tímea Csíková nepopierala, že
budovu chcú predať. Povedala, že sú 3 záujemcovia o kúpu, dvaja z nich mienia v nej prevádzkovať naďalej
obchod s rozličným tovarom, a tretí záujemca chce v nej otvoriť veľkosklad . Ešte prebiehajú rokovania,
a do tej doby, kým nebudú dokončené, do obchodu už nebude objednávať iný tovar, ako len pekárenské
a mliečne výrobky. Csíková nevedela dať presnú informáciu o tom, či ešte bude základným tovarom a kedy

zásobený obchod, dokedy bude obchod fungovať v budove, ani približný dátum predaja budovy. Starostka
poznamenala, že obyvatelia musia byť zásobení so základnými potravinami, preto navrhla poslancom
porozmýšľať na riešení tejto situácie v predstihu. Spotrebné družstvo JEDNOTA Revúca už hľadala vhodnú
budovu v obci v období, keď mala končiť ich prevádzka v budove, ktorú kúpili sestry Csíkové. Obcou
ponúknutá bývalá materská škôlka, ani ostatné rodinné domy na im nevyhovovali na tento účel. Starostka
navrhla poslancom rozmýšľať na takom riešení situácie, že objekty pri reformovanom kostole so súpisným
číslom 24 na p. č. 2 v k. ú. Bohúňovo vo vlastníctve obce Bohúňovo by ponúkla ešte raz Jednote alebo
podnikateľom v regióne do nájmu s cieľom prevádzkovania obchodu s potravinami. V tom momente, ako
odzneli tieto slová starostky poslankyňa Csíková Tímea začala kričať, že obecné zastupiteľstvo chce jej
rodinu zlikvidovať s otvorením ďalšieho obchodu v dedine, a že väčšina obyvateľov z obce ani nenakupuje
u nich... Následne opustila miestnosť s tým, že už tu nemieni ďalej zostať, zabuchla dverami a odišla.
Poslanci po incidente sa snažili nájsť také riešenie, ktoré by najviac vyhovovalo obyvateľom obce, preto sa
zhodli, že v prípade, keď majitelia obchodu sa nevyjadria jednoznačne o budúcnosti obchodu do 14. Júna do
stredy budúceho týždňa a zásobenie obyvateľov so základnými potravinami bude naďalej nedostatočný
a existencia obchodu neistá - na 16. Júna /piatok/ na 18.00 hodín starostka zvolá verejnú schôdzu vo veci
obchodu v dedine, a dáva možnosť na vyjadrenie občanom v tejto veci.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Poznámka: Dňa 13. Júna /utorok/ vedúca obchodu Csíková Tímea oficiálne vyhlásila, že budovu obchodu
nepredajú v blízkej budúcnosti, budú obchod s potravinami prevádzkovať naďalej, a následne do konca
týždňa naplnili police obchodu so základnými potravinami, preto verejná schôdza vo veci obchodu
v Bohúňove nekonala.
8. Dni obce – návrh programov
V tomto bode poslanci v zmysle schválených podujatí na rok 2017 spolu so starostkou zostavili program
letnej oslavy obce Bohúňovo, ktorú starostka navrhla organizovať 25-ho a 26-ho augusta. Od 21-ho do 27ho augusta bude tábor pre mládež na futbalovom ihrisku s organizáciou Szabolcs Fejedelem Lovaíjászai
Egyesülete z Magy /Maďarsko/ vďaka úspešnému projektu OZ Pro Le-Ti. Starostka navrhla, aby v tomto
roku sa konala oslava pod názvom „Rodina a dedičstvo“ ktorej súčasťou bude aj projekt „Naše Dedičstvo“
v zmysle úspešného projektu u BGA zrt. /HU/ „Hagyatékunk a létünk”. Ku oslave by pripojilo aj Občianske
združenie Pro Le-Ti, ktoré v tomto roku malo až dva úspešné projekty: vytvorenie centrumu rodín v areáli
bývalej materskej škôlky a 7 dňový tábor pre mládež. Starostka navrhla organizovať malú oslavu pre
novorodencov obce v roku 2017 – doposiaľ 5 detí - s podporou Rákóczi Szövetség v programe „
Gólyahír”. Poslanci nemali námietky proti tomu.
OZ Pro Le-Ti organizuje v rámci osláv nasledovné programy: Slávnostné odovzdanie centrumu rodín,
slávnostné vyhodnotenie tábora, „Fradi Suli Program” odovzdanie sochy „V rodinnom kruhu ", otvorenie
výstavy „Centrum rodín na fotkách“a kúzelníckú školu.
Obec organizuje v rámci projektu „NAŠE DEDIČSTVO”: Ochutnávku tradičných jedál, odovzdanie
pomníka: Naše dedičstvo – daru Szabolcs Fejedelem Lovaíjászai Egyesülete z Magy, rodinné popoludnie na
športovom ihrisku, ukážku starých bojových umení na koni, jazdu na koni a ľukostrelbu pre účastníkov. V
rámci projektu Tradičné tvorivé dielne – remeselnícku dielňu a v rámci programu „Gólyahír”oslavu Strom
života.
FK Sokol Bohúňovo zabezpečí futbalový zápas okresného majstrovstva.
Ďalšie tradičné programy oslavy zabezpečí obec spolu s ostatnými aktívnymi organizáciami: ekumenickú
bohoslužbu, maľovanie na tvár, pouličnú zábavu.
Poslanci súhlasili s návrhom starostky, že v tomto roku obec objedná na akciu 6 kotlov guľáša od
podnikateľa Szabó Dózsa Marek z Gemerskej Hôrky za 100 eur jeden kotol.
Schválený program podujatia tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
9. Stav projektovej dokumentácie miesta poslednej rozlúčky na cintoríne v Bohúňove
Budova v zmysle prijatého uznesenia obecným zastupiteľstvom č. 02/2017 zo dňa 29. 03. 2017 bude
umiestnená v ľavom rohu cintorína oproti vchodu, a sála bude uzavretá.

10. Iné bežné záležitosti
Umiestnenie daru – pomníka „Naše dedičstvo“ - dvojkríža od spolku Szabolcs Fejedelem
Lovasíjászai Egyesülete – starostka informovala poslancov o drevenom dvojkríže, ktorý dostane obec ako
dar od spolku. Spolok má požiadavku o umiestnenie dvojkríža na kopci nad dedinou – kde už pred rokom
vyhliadli preňho miesto. Poslanci ľahšie dostupné, hľadali vhodnejšie miesto pre tento dar, prišlo do úvahy
aj kvetinový záhon v strede obce, alebo nevyužitá trojuholníková parcela obkolesená miestnymi
komunikáciami v často obce Sziget. Poslanci sa nevedeli dohodnúť, preto dali za úlohu starostke, aby
vybavila miesto na umiestnenie dvojkríža na základe požiadavky darujúcich.
Tábor pre deti v Magyi– Starostka informovala poslancov o tom, že spolok Szabolcs Fejedelem
Lovasíjászai Egyesülete z Magy ponúkol dvom mladým z Bohúňova vo veku od 12 do 15 rokov s dobrými
známkami z maďarského jazyka a z dejepisu, že sa môžu zadarmo zúčastniť na päťdňovom tábore v Magyi.
Starostka navrhla poslať list každému žiakovi v tomto veku navštevujúcich ZŠ s maďarským vyučovacím
jazykom o tejto možnosti a na základe známok a motivačného listu vybrať dvoch najlepších zo záujemcov o
tábor. Dokumentácia tvorí prílohu č. 12. Tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Návšteva do Magyu - Starostka informovala poslancov o tom, že spolok Szabolcs Fejedelem Lovasíjászai
Egyesülete pozval obyvateľov obce na výlet ku nim do ich historického parku a na ich ranč do Magy v
dňoch 29. a 30. júla /sobota, nedeľa/. Starostka navrhla túto návštevu spojiť druhý deň, v neďeľu s
tradičným dedinským výletom aj do termálneho kúpaliska do neďalekej Nyíregyháza. Autobus objedná
obec, a účastníci prispievajú s 15,00 eurami do cestovných výdavkov.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
11. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky ku jednotlivým bodom rokovania.
12. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Peter Leskoviansky predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli
OZ jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č.13 . tejto zápisnice.
13. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Ing. Ágnes T a k á c s
starostka obce
Overovatelia zápisnice: Andrea Ferdinandová
Peter Leskoviansky

Zapísala: starostka obce

Béla Jánosdeák
zástupca starostky

