Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 13. 12. 2017.
Prítomní boli:
Starosta obce:
Ágnes Takács
Poslanci OZ:
viď. Prez. listinu. chýbala poslankyňa: Tímea Csíková
Hlavný kontrolór obce: PaDr. Szilárd Sipkai
Ostatní prítomní:
neboli

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Referáty – Rodina a dedičstvo, VI. Otvorená univerzita samospráv, IV. Jesenný festival, Novodobé
ihrisko v Bohúňove – I. etapa, VI. Rodinné popoludnie a oslava Mikuláša, Tradičné tvorivé dielne
5. Nové žiadosti o podporu: pokračovanie obecného vodovodu, úprava verejného priestranstva pri KD,
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, oprava sociálnych priestorov v KD, Naše dedičstvo - BGA Zrt.
6. Schválenie dodatku ku VZN obce Bohúňovo č. 1/2012
7. Návrh VZN o chove a držaní zvierat na území Obce Bohúňovo
8. Úprava rozpočtu
9. Odmeny poslancov za rok 2017
10. Schválenie plánu podujatí a rozvojových aktivít na rok 2018
11. Iné bežné záležitosti – kozy na cintoríne, žiadosť o prenájom požiarnej zbrojnice, stratégia OZ Kras,
obchod v Bohúňove, vymáhanie nedoplatkov na dani, plány s nehnuteľnosťou pri kostole...
12. Diskusia
13. Schválenie uznesení
14. Záver
Pozvánka na zasadnutie OZ tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na rokovaní OZ. Po prečítaní programu bol program jednomyseľne
schválený, a tvorí prílohu č. 2. tejto zápisnice.
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice Petra Leskovianskeho a Petra Rákaiho, a do návrhovej
komisie Andreu Ferdinandovú a Bélu Jánosdeáka. Návrhy boli poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala na predošlom zasadnutí OZ v Bohúňove dňa 18. 08. 2017 prijaté uznesenia č. 17/2017,
a 18/2017 a informovala poslancov o ich splnení.
4. Referáty – Rodina a dedičstvo, VI. Otvorená univerzita samospráv, IV. Jesenný festival, Novodobé
ihrisko v Bohúňove – I. etapa, VI. Rodinné popoludnie a oslava Mikuláša, Tradičné tvorivé dielne
Rodina a dedičstvo - Starostka informovala poslancov o priebehu akcie a predložila im jej vyúčtovanie.
Poslanci postupne prebrali organizačné nedostatky jednotlivých programov. Vyúčtovanie tvorí prílohu č. 3.
tejto zápisnice.
VI. Otvorená univerzita samospráv - Starostka informovala poslancov VI. Otvorenej univerzity
samospráv usporiadanej OZ PRO CIVIS od 12. Do 14 októbra vo Veľkom Mederi. Na univerzitu pozvala
každého poslanca, ale zúčastnila sa na nej iba sama. Z obce bola na univerzite aj Bíróová Katarína, ktorá
reprezentovala MO SMK. Prihlášky tvoria prílohu č. 4. tejto zápisnice.
IV. Jesenný festival - Starostka informovala poslancov o priebehu festivalu, ktorý sa začal 7. Októbra
s odovzdaním „vežovej zostavy” na detskom ihrisku v Bohúňove, pokračoval s premietaním v Centre rodín

a remeselníckou dielňou v suteréne kultúrneho domu. Tradičná oslava dňa dôchodcov sa konala tiež v rámci
festivalu dňa 21. Októbra. Beke Dávid s rozprávkou a hral Varga Milan. Dôchodcovia okrem teplej večery
a pohostenia dostali aj darček od samosprávy – remeselnícke mydlo. Posledný program jesenného festivalu
sa konal 22. Októbra: boli to slávnostná bohoslužba v evanjelickom kostole, odovzdanie dvojkríža - „Naše
dedičstvo“ na kopci nad dedinou a ochutnávka jedál v zasadačke kultúrneho domu. Vyúčtovanie akcie tvorí
prílohu č. 5. tejto zápisnice.
Novodobé ihrisko v Bohúňove – I. etapa
Starostka predložila poslancom vyúčtovanie podpory Košického samosprávneho kraja na kúpu hracieho
prvku na detské ihrisko v Bohúňove. Vyúčtovanie dotácia tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice.
VI. Rodinné popoludnie a oslava Mikuláša, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
VI. Rodinné popoludnie organizovala ZO Csemadoku a samospráva obce mala dve samostatné programy v
ňom: oslavu Mikuláša a predvianočnú tvorivú dielňu. Akcia bola úspešná s pestrým programom, zúčastnili
sa na nej aj z okolitých dedín. Samospráva predvianočnú tvorivú dielňu organizovala z projektu Úradu vlády
Tradičné tvorivé dielne a samospráva mala výdavky iba na oslavu Mikuláša. Vyúčtovanie akcie tvorí prílohu
č. 6. tejto zápisnice.
5. Nové žiadosti o podporu: pokračovanie obecného vodovodu, úprava verejného priestranstva pri
KD, Tradičné tvorivé dielne, oprava sociálnych priestorov v KD, Naše dedičstvo - BGA Zrt.
Pokračovanie obecného vodovodu - Starostka informovala poslancov, že žiadosť o poskytnutie podpory
formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu na realizáciu environmentálnych opatrení v roku
2018 na pokračovanie obecného vodovodu včas – do 30. 10. 2017 - poslala na Environmentálny fond spolu
aj s prílohami. Povedala, že pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie na rok by mali brať do úvahy , že sa
nachádzame v menej rozvinutom okrese aj rozostavanosť vodovodu. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 7. tejto
zápisnice.
Úprava verejného priestranstva pri KD - Starostka predložila poslancom vypracovaný projekt žiadosti o
podporu : „Úprava verejného priestranstva pred KD“ v Programe obnovy dediny 2018. Kópia žiadosti tvorí
prílohu č. 8. tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne - Starostka informovala poslancov, že vznikla nová inštitúcia Fond na podporu
kultúry národnostných menšín u ktorej sa môžu menšiny v SR uchádzať sa o podpory namiesto Úradu
vlády SR. Poslanci súhlasili s tým, aby obec vypracovala projekt na pokračovanie tradičných tvorivých
dielní. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Oprava sociálnych priestorov v KD – Starostka informovala poslancov, že na znovu vypísanú výzvu č.
22/PR4V/2017 opatrenie : 7, podopatrenie 7.4 Pôdohospodárskej platobnej agentúry obec poslala žiadosť
o NFP na projekt „Oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome“ do konca novembra. Táto výzva už bola
raz vypísaná v roku 2016, ale projekty sa nevyhodnotili. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
Naše dedičstvo - BGA Zrt.
Starostka informovala poslancov že sa chystá vypracovať žiadosť o podporu ku nadácii Bethlen Gábor Zrt.
v Budapešti s cieľom pokračovania kultúrneho festivalu „Hagyatékunk a létünk - Naše dedičstvo. Poslanci
súhlasili s vypracovaním projektu. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 11. tejto zápisnice.
6. Schválenie dodatku ku Všeobecnému záväznému nariadeniu obce č. 1/2012
Vypracovaný návrh dodatku č. 2 k VZN obce č. 1/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bohúňovo bol vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa 27. 11. 2017.
a zvesený z nej dňa 13. 12. 2017. Občania nemali žiadne pripomienky k návrhu dodatku. Poslanci
jednomyseľne schválili dodatok č. 2 ku VZN obce Bohúňovo č. 1/2012 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohúňovo. Schválený dodatok k VZN tvorí
prílohu č.12. tejto zápisnice
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

7. Schválenie VZN o chove a držaní zvierat na území Obce Bohúňovo
Vypracovaný návrh VZN o chove a držaní zvierat na území Obce Bohúňovo bol vyvesený na úradnú tabuľu
obce dňa 27. 11. 2017 a zvesený z nej dňa 13. 12. 2017. Občania nemali žiadne pripomienky k návrhu
VZN. Poslanci jednomyseľne schválili Všeobecne záväzné nariadenie – o chove a držaní zvierat na území
Obce Bohúňovo. Schválené VZN tvorí prílohu č.13. tejto zápisnice
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
8. Úprava rozpočtu
Poslanci preštudovali Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 vypracovaný účtovníčkou
obce Máriou Šeďovou. Starostka im poskytla vysvetlenie k jednotlivým položkám. Prítomní 4 poslanci
jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2017 a presun prostriedkov v uvedenom rozsahu. Návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 tvorí prílohu č. 14. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: Jánosdeák Béla
9. Odmeny poslancov za rok 2017
Starostka predložila poslancom vypracovaný návrh odmien pre poslancov: Ferdinandová, Leskoviansky
a Rákai za rok 2017, ktorý vypracovala v zmysle zásad odmeňovania poslancov OZ. Poznamenala, že
poslanci Csíková a Jánosdeák sa vzdali odmien za rok 2017. Poslanci súhlasili s predloženým návrhom.
Odmeny poslancov za rok 2017 tvoria prílohu č. 15. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
10. Schválenie plánu podujatí a rozvojových aktivít na rok 2018
Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vypracovaným návrhom rozvojových aktivít na rok 2018, ktorý tvorí
prílohu č. 16. tejto zápisnice. Starostka poznamenala, že pri zostavovaní rozpočtu musia počítať
s výdavkami na ich realizáciu.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Starostka predložila poslancom návrh plánovaných podujatí na rok 2018. Všetci poslanci hlasovali za
návrh, ktorý tvorí prílohu č. 17. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
11.
Iné bežné záležitosti – kozy na cintoríne, žiadosť o prenájom požiarnej zbrojnice, stratégia OZ
Kras, obchod v Bohúňove, vymáhanie nedoplatkov na dani, plány s nehnuteľnosťou pri kostole...
Kozy na cintoríne - starostka informovala poslancov, že kozy Gejzu Kulika SHR už viackrát vošli do
areálu cintorína v Bohúňove, kde zničili kvetinové a iné výzdoby na hroboch. Menovaný bol upozornený,
aby ustrážil svoje zvieratá. Koncom novembra znovu vošli kozy medzi hroby, a zhanobili početné
množstvo hrobov zosnulých. Bola privolaná aj polícia, a Kulik Gejza pred policajtmi a nájomcami
poškodených hrobov: Máziková Erika a MuDr. Doboš Július sľúbil, že škodu spôsobenú na hroboch jeho
kozami každému uhradí, a v budúcnosti svoje kozy ustráži.
Žiadosť o prenájom požiarnej zbrojnice – Starostka informovala poslancov, že obyvateľ obce Mihálik
Ondrej podal ústnu žiadosť o prenájom najväčšej miestnosti požiarnej zbrojnice s účelom jej využitia ako
garáž pre svoje auto. Poslanci si povedali svoje názory vo veci prenájmu, a nakoniec starostka dala hlasovať.
Hlasovanie
Za: nikto
Proti: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Zdržal sa hlasovania: Jánosdeák Béla

Stratégia OZ Kras - Starostka informovala poslancov, že stratégia miestnej akčnej skupiny bola konečne
schválená. Titul Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS je právoplatné od 7.12.2017. Chod a prevádzkovanie
MAS budú riešené systémom refundácie a bude financované z balíka IROP. Ešte nikto nevie, kedy MAS
bude môcť vypísať prvé výzvy, ale členovia by mali byť pripravené s projektmi, aby stihli podať projekt do
termínu.
Obchod v Bohúňove – Starostka informovala poslancov, že nová obyvateľka obce Bekeová Alexandra
v rodinnom dome v rodinnom dome so súp. č. 82 chystá otvoriť obchod s potravinami. Občania sú
nespokojní s prevádzkou, ponukou tovaru a cenami obchodu TVA Alexandra Csíková, hneď od začiatku
po prevzatí prevádzky od Jednoty. Obyvatelia po otvorení druhého obchodu budú mať na výber, a konečne
by sa vyriešila zásobovanie Bohúňova s potravinami.
Vymáhanie nedoplatkov na dani – Starostka informovala poslancov o nedoplatkoch firmy Agroprodukt s.
r. o., Bohúňovo IČO: 31696856 - kde jedným z konateľov bol Csík Ladislav za nájomné za roky 1999 2003 v sume 465,38 eur a daň za nehnuteľnosť za roky 2000 – 2004 v sume 5 755,29 eur, spolu v sume
6 220,27 eur. Ďalej o nedoplatkoch Ladislava Csíka SHR, Bohúňovo 12, IČO: 43865852 za daň za
nehnuteľnosť za roky 2012 - 2015 spolu v sume 6 119,33 eur. Poslanci mali za to, aby obec Bohúňovo
vymáhala tieto nedoplatky.
Plány s nehnuteľnosťou pri kostole – poslanci prebrali možnosti využitia rodinného domu so súpisným
číslom 24, ale v tejto veci sa neuzniesli.
Žiadosť katolíckeho farára o dotáciu Rímskokatolícka cirkev
Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou o poskytnutie finančnej pomoci – milodaru Farnosti
Narodenia Panny Márie v Čoltove zo dňa 21. 06. 2017. Farnosť žiada od obce milodar vo výške 300 eur pre
Rímskokatolícku cirkev na výmenu troch okien, zadných dverí a na iné opravy na farnosti. Poslanci si
povedali svoje názory, a prispeli k záveru, že Obec Bohúňovo podporuje činnosť všetkých troch cirkevných
zborov pôsobiacich v obci Bohúňovo napr. organizačnými prácami, údržbou verejných priestorov v okolí
kostolov v Bohúňove, poskytnutím priestorov pre cirkevné podujatia a ich propagáciou v miestnom rozhlase
a v miestnych novinách zadarmo... atď. - avšak neinvestuje do ich nehnuteľností. Dokumentácia tvorí
prílohu č. 18. tejto zápisnice.
Starostka dala hlasovať za podporu farnosti:
Hlasovanie
Za: nikto
Proti: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla
Zdržal sa hlasovania: Leskoviansky Peter
Obecné autá – starostka informovala poslancov, že obec Bohúňovo dostala vyradené auto od Ministerstva
vnútra SR, bývalé hasičské auto: Škodu Fábiu kombi. Nakoľko v roku 2009 darované auto pre obec Škoda
Felícia už bola v zlom technickom stave, obec po oznámení darcu toto auto už nedala opraviť, a po obdržaní
ďalšieho pomocou zástupcu starostky Jánosdeák Béla a poslanca Rákai Peter Škoda Felícia bola odovzdaná
do šrotu aj odhlásená z evidencie. Darca totiž upozorňoval starostku, že toto auto v žiadnom prípade nesmie
obec predať. Na podarované auto z ministerstva vnútra Škodu Fábiu kombi bolo vybavené zákonné
poistenie, ŠPZ a technické preukazy na polícii v Rožňave a následne aj technická a emisná kontrola. Na auto
v novembri bol vypracovaný znalecký posudok, má hodnotu 2143,00 eur, v tejto hodnote bola zaúčtovaná
do majetku obec. Obec na auto kúpila 4 ks zimných pneumatík a dala si vyhotoviť naňho ťažné zariadenie,
ktoré si starostka dala zapísať do technických preukazov. Starostka navrhla poslancom kúpu prívesného
vozíka ku autu, ktorý by vedela obec využívať aj pri dovoze väčších predmetov a materiálov, aj pri prevoze
pivných setov, stanov, čapovacieho zariadenia a podobne na akciách.Starostka dala hlasovať kúpu
prívesného vozíka. Dokumentácia tvorí prílohu č. 19. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Ples samospráv Mikroregiónu Domica - Starostka informovala poslancov, že tradičný ples samospráv
mikroregiónu sa bude konať 2. Februára 2018 a pozvala naňho prítomných poslancov. Poslanci nezmenili
uznesenie z roku 2015, to znamená, že súhlasili s tým, aby aj v roku 2017 bolo vstupné na ples hradené z

rozpočtu obce: poslancom OZ, občanom aktívne pracujúcim pre obec individuálne alebo v organizáciách:
ZO Csemadok, FK Sokol a OZ PRO LE-TI.
Projektová dokumentácia miesta poslednej rozlúčky v Bohúňove - Starostka informovala poslancov, že
STAVOMAT RS s. r. o. z Rimavskej Soboty vypracovala projektovú dokumentáciu na Miesto poslednej
rozlúčky v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2017 zo dňa 29. 03. 2017, budova je umiestnená
v ľavom rohu cintorína oproti vchodu, sála je uzavretá, t. j. má okná aj dvere. S jeho umiestnením ala
vyskytli problémy. Táto časť cintorína totiž sa už nachádza v extraviláne obce na parcele katastra E trvalý
trávny porast, vo vlastníctve obce. Nasledovalo vyhotovenie geometrického plánu a vytvorenie novej C KN
parcely na mieste stavby, potom vybavenie trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy pod stavbou na
Okresnom úrade v Rožňave, na Pozemkovom a lesnom odbore, k čomu bolo potrebné si dať vyhotoviť
bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie a
výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia na zastavenú plochu miesta poslednej rozlúčky a nového
geometrického plánu na miesto budúcej stavby. Vybavenie týchto potrebných náležitostí mal za následok
zvýšenie výdavkov obce. Pri vybavovaní stanoviska od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ku
stavebnému povoleniu tiež nastali problémy z toho, že namiesto altánku je navrhnutá uzavretá sála, preto
úrad nevydal súhlasné stanovisko potrebné ku stavebnému konaniu, a žiadal doplnenie projektovej
dokumentácie o sociálne priestory a miestnosti pre upratovačku. V polovici septembra však obec už
objednala zabezpečenie procesu celého verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác „Miesto
poslednej rozlúčky“ na základe projektovej dokumentácie vyhotovenej firmou Stavomat Rimavská Sobota
pre podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka
Slovenskej republiky 2014 – 2020, Číslo výzvy: 22/PRV/2017 opatrenie: 7 – Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a
súvisiacej infraštruktúry. Termín odoslania žiadosti bol 30. 11. 2017. Proces verejného obstarávania na už
hotovú PD bol ukončený, a dodávateľom stavby sa stala stavebná firma Zoltán Kozsár MISNA z Čoltova.
Nakoľko vyskytli hore menované dopredu neočakávané problémy s projektovou dokumentáciou, k žiadosti
potrebné stavebné povolenie sa nepodarilo vybaviť, preto obec nestíhla do termínu podať žiadosť o o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 –
2020. K tomu, aby sa mohlo vybaviť stavebné povolenie je potrebné si dať vyhotoviť 2. Etapu projektu
ktorá rieši sociálne priestory, miestnosť pre upratovačku, žumpu a profesie vodovod a kanalizáciu.
Starostka dala hlasovať za vyhotovenie 2. Etapy projektovej dokumentácie Miesta poslednej rozlúčky
a potrebných profesií. Dokumentácia tvorí prílohu č. 20. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
12. Diskusia
V diskusii ešte odzneli príspevky k jednotlivým bodom.
V ďalšom starostka informovala poslancov, že Tibay Teréz z Paksu – podporila miestnu časť obce Tiba 500
eurami.
V ďalšom starostka obce informovala poslancov, že Občianske združenie PRO LE-TI Bohúňovo č. 13, IČO:
42098998 chce vypracovať projekt na opravu budovy bývalej materskej školy so súp. č. 56 – ktorú
organizácia bezplatne dočasne užíva na základe zmluvy podpísanej dňa 29. 03. 2017. Podmienkou
poskytnutia dotácie na tento účel je predbežný súhlas obecného zastupiteľstva s predĺžením zmluvy na
dobu 20 rokov, v prípade, ak občianske združenie získa ďalšie finančné prostriedky na opravu tejto budovy.
Starostka dala hlasovať predlženie zmluvy v prípade ak občianske združenie získa ďalšie finančné
prostriedky na opravu tejto budovy.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
14. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie B. Jánosdeák predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č. 20. tejto zápisnice.

15. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom za celoročnú prácu, popriala im veselé sviatky
a všetko najlepšie v novom roku. Potom ukončila zasadnutie.

Ing. Ágnes T a k á c s
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Béla Jánosdeák
zástupca starostky

Rákai Peter

Leskoviansky Peter

Zapísala: starostka obce

