Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 28. 06. 2018.
Prítomní boli:
Starosta obce: Ágnes Takács
Poslanci OZ:
chýbala Csíková Tímea - 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 – Juniáles na deň detí
Projekty – Úprava verejného priestranstva pred KD - Program obnovy dediny, Tradičné tvorivé
dielne v Bohúňove – Kultminor, projekty cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny: Reštart a § 50j,
Rekonštrukcia budovy so súpisným číslom 56, tábor pre mládež v organizovaní OZ PRO LE-TI,
pokračovanie obecného vodovodu, Naše dedičstvo, Novodobé ihrisko v Bohúňove – 2. Etapa,
Oprava sociálnych priestorov v KD, možnosť získania podpory na revitalizáciu mŕtveho ramena
Slanej a na opravu miestnych komunikácií, výzva Interreg Slovensko – Maďarsko
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
7. Predaj obecných pozemkov PS
8. Naše dedičstvo - „Vítame Vás opäť v Bohúňove!“ - návrh programov
9. Určenie počtu poslancov OZ a pracovného úväzku starostu na volebné obdobie 2018- 2022
10. Iné bežné záležitosti – začiatok výstavby miesta poslednej rozlúčky, obchod v Bohúňove, využitie
peňažného daru Tibay Terike,
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 Rákaiho. Do návrhovej
komisie bol zvolený podľa návrhu starostky: Peter Leskoviansky a Jánosdeák Béla. Návrhy boli poslancami
jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala 10 uznesení / 01/2018 – 10/2018/ prijatých na zasadnutí OZ konaného dňa 11. 04. 2018,
a jednotlivo informovala poslancov o ich splnení. Uznesenie 10/2018 nebolo splnené, nakoľko zamestnanec
spoločnosti Fúra s. r. o. sa napriek dohode nezastavil na obecnom úrade, keď niesol naspäť prázdny
kontajner, a nakoniec ho položil na pôvodné miesto. Kópia uznesení a dokumentácia tvoria prílohu č. 3.
tejto zápisnice.
4. Referát – Juniáles na deň detí
Juniáles organizovalo OZ PRO LE-TI dňa 9. mája od 14:00 hod. v areáli Centra rodín a obec bola
spoluorganizátorom. Hlavným programom podujatia bolo vystúpenie kúzelníka Jánosa Habóka. Sprievodné
podujatia boli: stolný tenis, maľovanie na tvár, súťaže, remeselnícka dielňa. Obec, ako spoluorganizátor
kúpila malý darček každému zúčastnenému dieťaťu a dary do tomboly. Plagát a pozvánka a vyúčtovanie
akcie tvoria prílohu č. 4. tejto zápisnice.

5. Projekty – Úprava verejného priestranstva pred KD - Program obnovy dediny, Tradičné tvorivé
dielne v Bohúňove – Kultminor, projekty cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny: Reštart a § 50j,
Rekonštrukcia budovy so súpisným číslom 56, tábor pre mládež v organizovaní OZ PRO LE-TI,
pokračovanie obecného vodovodu, Naše dedičstvo, Novodobé ihrisko v Bohúňove – 2. Etapa, Oprava
sociálnych priestorov v KD, možnosť získania podpory na revitalizáciu mŕtveho ramena Slanej, na
opravu miestnych komunikácií, výzva Interreg Slovensko – Maďarsko
Úprava verejného priestranstva pred KD - Program obnovy dediny
Starostka informovala poslancov, že na žiadosť obce
o poskytnutie podpory formou dotácie
z environmentálneho fondu na rok 2018 v Programe obnovy dediny na Úpravu verejného priestranstva pred
KD obci Bohúňovo bola schválená dotácia vo výške 3966,72 eur, k tejto sume je obec povinná poskytnúť
vlastný zdroj vo výške 208,78 eur. Rozhodnutie a zmluva tvoria prílohu č. 5 tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove - Kultminor
Starostka informovala poslancov, že na žiadosť obce Fond na podporu kultúry národnostných menšín
odporúčala 900 Eur podpory na pokračovanie projektu: Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove. Obec opravila
rozpočet v tohto odporúčania a prebieha podpisovanie zmluvy. Kópia podpísanej zmluvy tvorí prílohu č. 6.
tejto zápisnice.
Projekty cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny:
Reštart – Starostka informovala poslancov, že obec sa zapojila do reštart projektu cez ÚPSVaR v Rožňave,
s cieľom zabezpečenia dlhodobo nezamestnaného občana na vykonávanie zapracovania za účelom získania
a obnovy pracovných návykov. Doba projektu je 6 mesiacov a zúčastňuje sa v ňom 6 nezamestnaných.
V projekte obec pre nich má možnosť nakúpiť pracovné oblečenie, obuv, náradie aj materiál vo výške 87,54
eur na osobu za mesiac.
§ 50j – Starostka informovala poslancov, že ďalší dvaja nezamestnaní sú zamestnancami obce na polovičný
úväzok na 6 mesiacov v projekte „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych
opatrení na trhu práce“, v ktorom z ich celkovej ceny práce má obec právo o úhradu 80%, to zn. že
maximálna mesačná výška príspevku pre obec je 259,10 eur za zamestnanca za mesiac.
Rekonštrukcia budovy so súpisným číslom 56
Starostka informovala poslancov že nadácia Bethlen Gábor Alpkezelő Zrt. z Maďarska podporila žiadost OZ
PRO LE-TI s názvom: Rekonštrukcia budovy so súpisným číslom 56. Projekt rieši opravu strechy na
budove bývalej MŠ s výmenou strešnej krytiny a latovania a vytvorenie 3 podkrovných miestností
v podkroví a prístup k nim vnútornými schodmi z bývalej jedálne. Potrebnú projektovú dokumentáciu
k vydaniu stavebného povolenia si dala vyhotoviť v celkovej hodnote 1600 eur obec, ako vlastník
nehnuteľnosti, a vybavila aj stavebné povolenie. Rekonštrukcia sa prebehne po poskytnutí podpory až
v jeseni. Kópia stavebného povolenia tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
Tábor pre mládež v organizovaní OZ PRO LE-TI - starostka obce informovala poslancov, že OZ PRO
LE-TI má aj v tomto roku úspešný projekt na organizovanie tábora pre mládež. Tábor bude prebiehať od 20ho do 26-ho augusta.
Pokračovanie obecného vodovodu - Starostka informovala poslancov OZ že na pokračovanie obecného
vodovodu v roku 2018 obec zatiaľ v prvom kole nedostala podporu z Environmentálneho fondu. Žiadosť
tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.
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
Alapkezelő zrt. /Maďarsko/ s názvom „Hagyatékunk a létünk“ nebola úspešná. Žiadosť tvorí prílohu č. 9.
tejto zápisnice.
Novodobé ihrisko v Bohúňove – 2. Etapa – starostka informovala poslancov že obec do konca marca
2018 znovu poslala žiadosť o dotáciu do programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 Úradu vlády
Slovenskej republiky – tú istú, ktorú v roku 2017 nevyhodnotili. Žiadosť o poskytnutie dotácie v
podprograme č. 2 Výstavba detských ihrísk zahŕňa vytvorenie novodobého ihriska na mieste terajšieho
detského ihriska s novými prvkami pre všetky vekové kategórie obyvateľov aj work-out prvkami. Žiadosť
tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.

Oprava sociálnych priestorov
Starostka informovala poslancov, že obec Bohúňovo znovu podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, OPATRENIE: 7 – Základne 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, AKTIVITA 1 - investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného
času vrátane príslušnej infraštruktúry s cieľom opravy sociálnych zariadení v kultúrnom dome. Táto žiadosť
už tiež bola zaslaná ešte v roku 2016, a bez otvorenia obálky ju PPA poslala naspäť. Žiadosť tvorí prílohu č.
11. tejto zápisnice.
Možnosť získania podpory na revitalizáciu mŕtveho ramena Slanej
Starostka informovala poslancov, že na revitalizáciu mŕtveho ramena Slanej je možnosť vypracovania
žiadosti o podporu na výzvu č. 29 z Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním na
zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená
infraštruktúra. Starostka informovala poslancov, že OU Odbor starostlivosti o ŽP v Rožňave ešte vlani
vydalo povolenie na uskutočnenie aktivít v projekte. Starostka dala hlasovať prípravu žiadosti:
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla,
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Dokumentácia tvorí prílohu č. 12. tejto zápisnice.
Možnosť získania podpory na opravu miestnych komunikácií
Starostka informovala poslancov, že u MAS KRAS s veľkou pravdepodobnosťou bude možné uchádzať sa
o podporu na opravu miestnych komunikácií. Navrhla poslancom, aby obec pripravila projekt na opravu MK
stredný vchod z hlavnej cesty do obce Bohúňovo.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla,
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Výzva Interreg Slovensko – Maďarsko
Starostka informovala poslancov, že je aktuálna výzva Programu spolupráce INTERREG V-A SKHU Fond
malých projektov v rámci dvoch prioritných osí PO1 - Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie
atraktivity pohraničnej oblasti a PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb
žijúcich v pohraničnej oblasti, Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej
spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi. Termín prijímania žiadostí je 31. 07. 2018.
Starostka poznamenala, že obec bohúňovo ani jej družobná obec Sajópetri nie sú pripravené na
vypracovanie žiadosti na túto výzvu za také krátke obdobie. Výzva tvorí prílohu č.13. tejto zápisnice.
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
Záverečný účet obce za rok 2017 vypracovala Mária Šeďová – účtovníčka obce. Návrh záverečného účtu
bol vyvesený na úradnú tabuľu obce v zmysle zákona od 28. 05. 2018 a zvesený dňa 28. 06. 2018. Nikto
z obyvateľov, ani hlavný kontrolór obce nemal pripomienku k návrhu. Poslanci schválili celoročné
hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad. Schválený záverečný účet tvorí prílohu č. 14. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla,
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
7. Predaj obecných pozemkov PS
Starostka informovala poslancov, že je veľký záujem o kúpu urbárskych nehnuteľností, nakoľko v SR je
platnosti taký zákon, že ten, kto vlastní, alebo prenajíma pozemok v podiele väčšej, ako je 50 % z celkovej
výmery pozemku, môže ho obhospodáriť a užívať. V prípade lesných pozemkov, môže ťažiť drevo s tým, že
so zvyšným 49 % vlastníkom nemusí mať žiadnu zmluvu. V prípade urbárskej spoločnosti člen PS musí
ponúknuť svoj podiel na predaj najprv pre členov společenstva, a ak z nich nikto nemá záujem o kúpu, môže
predať nečlenovi společenstva. Poslanci jednali o predaji nasledovných lesných pozemkov Pozemkového
spoločenstva Bohúňovskí pasienkári a urbárnici Bohúňovo v likvidácii:

na LV č. 187, vedený správou katastra Revúca, okres: Revúca, obec Rybník, katastrálne územie Brúsnik:
pozemok reg. „E“ parcela č. 5320, lesný pozemok, o výmere 176 987 m2 v spoluvlastníckom podiele
1237/20790 a na tento podiel pripadá výmera 10 530,68 m2.
Poslanci jednali aj o nasledovných lesných pozemkoch Pozemkového spoločenstva Tiba:
na LV č. 202, vedený správou katastra Rožňava, okres: Rožňava, obec Bohúňovo, katastrálne územie Tiba:
pozemok reg. „E“ parcela č. 52/3, lesný pozemok, o výmere 59 630 m2 v spoluvlastníckom podiele 79/1260
a na tento podiel pripadá výmera 3738,71 m2.
- na LV č. 4, vedený správou katastra Rožňava, okres: Rožňava, obec Bohúňovo, katastrálne územie Tiba:
pozemok reg. „E“ parcela č. 52/5, lesný pozemok, o výmere 219 441 m2 v spoluvlastníckom podiele
79/1260 a na tento podiel pripadá výmera 13 758,60 m2.
Poslanci hlasovali za predaj týchto lesných pozemkov pozemkových spoločenstiev verejnou obchodnou
súťažou, v prvom kole ponukou pre členov pozemkových spoločenstiev ktorá bude zverejnená na webovej
stránke a na úradnej tabuli obce Bohúňovo. Verejná obchodná súťaž tvorí prílohu č.15 tejto zápisnice
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
8. Naše dedičstvo - „Vítame Vás opäť v Bohúňove!“ - návrh programov
V tomto bode starostka navrhla udelenie čestného občianstva Bohúňovo vedúcemu spolku Szabolcs
Fejedelem Lovasíjászai Egyesülete Lászlóovi Jécsákovi za podporu obce Bohúňovo. Spolok na podnet
Jécsáka v roku 2016 dal postaviť pomník nebohému Józsefovi Jánosdeákovi padlému vojakovi v 2. Svetovej
vojne Z Bohúňova. Podporil jesenný festival v roku 2016 s jaternicami. V roku 2017 organizoval tábor pre
deti v obci, podporil letný festival s dyňou, jesenný s plnenou kapustou, daroval obci dvojkríž z dreva...
Poslanci nemali námietky proti udeleniu ceny čestného občianstva Bohúňova Jécsákovi.
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
V ďalšom poslanci spolu so starostkou zostavili program letnej oslavy obce Bohúňovo, ktorá bude 24-ho
a 25-ho augusta. Od 20-ho do 26- ho augusta bude tábor pre mládež v areáli centra rodín s organizáciou
Szabolcs Fejedelem Lovaíjászai Egyesülete z Magy /Maďarsko/ vďaka úspešnému projektu OZ Pro Le-Ti.
Letná oslava bude mať názov aj v tomto roku Naše dedičstvo a tematikou oslavy je stretnutie rodákov obce s
názvom - „Vítame Vás opäť v Bohúňove!“ Starostka navrhla nasledovný program oslavy:
24. august /piatok/ večer: Odovzdanie pamätnej tabule, parku a otvorenie výstavy a vystúpenie Idy Szitás
v Tibe
25. august /sobota/ „VÍTAME VÁS V BOHÚŇOVE A V TIBE” stretnutie
Ekumenická bohoslužba v reformovanom kostole, kladenie vencov pri pamätnom stĺpe, otvorenie festivalu a
udeľovanie čestného občianstva vo veľkej sále kultúrneho domu, Rodinné popoludnie v areáli centra rodín
v programe: Nótaszó, Lúdas Matyi, Napsugár, Oslava “Strom života“ Sprievodné podujatia: Tradičná
tvorivá dielňa, prehliadka izby miestnej histórie, lukostreľba, návšteva susedov, dvor z obdobia
Árpádovcov, jazda na koni, stolný tenis, maľovanie na tvár, súťaže, hry... Pouličná zábava pred kultúrnym
domom.
26. august /nedeľa/ - Na prosbu katolického farára katolická omša za obec v evanjelickom kostole.
Obec Bohúňovo je organizátorom všetkých programov, v rámci rodinného popoludnia OZ PRO LE-TI
organizuje návštevu susedov s vystúpením Galiba Társulat. Dvor z obdobia Árpádovcov zabezpečí Szabolcs
Fejedelem Lovaíjászai Egyesülete z Magy. V rámci projektu Tradičné tvorivé dielne – obec organizuje
remeselnícku dielňu a v rámci programu „Gólyahír”oslavu Strom života.
Starostka sa opýtala Petra rákaiho – bývalého predsedu FK Sokol, či klub organizuje futbalový zápas
v rámci oslavy. Rákai odpovedal, že klub už nemá mužstvo a zápas nebude.
Poslanci súhlasili s návrhom starostky, že guľáš bude variť podnikateľ Szabó Dózsa Marek z Gemerskej
Hôrky za 100 eur jeden kotol.
Schválený program podujatia tvorí prílohu č. 16. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

9. Určenie počtu poslancov OZ a pracovného úväzku starostu na volebné obdobie 2018- 2022
OZ v Bohúňove v zmysle § 11 ods. 4 písm. i.) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov u r č i l o, že vo volebnom období 2018 až 2022 bude starosta obce Bohúňovo
vykonávať funkciu na plný úväzok.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
OZ v Bohúňove v súlade s § 9 zákona č. 346/1990 ZB. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších prepisov a podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
prepisov určilo, že obecné zastupiteľstvo v Bohúňove bude mať 5 poslancov na volebné obdobie
2018- 2022.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
10. Iné bežné záležitosti – začiatok výstavby miesta poslednej rozlúčky, obchod v Bohúňove, využitie
peňažného daru Tibay Terike,
Začiatok výstavby miesta poslednej rozlúčky
Starostka informovala poslancov, že v zmysle výsledku VO podpísala zmluvu o dielo so zhotoviteľom
stavby: s firmou Misna Zoltána Kozsára z Čoltova. Obec Bohúňovo disponuje v tomto roku na začatie
výstavby s 6000 eur, ktoré dostalo účelovo na začatie výstavby miesta poslednej rozlúčky od Pozemkového
spoločenstva Bohúňovskí pasienkári a urbárnici Bohúňovo v likvidácii v roku 2018. Starostka navrhla
objednávku zemných prác a výstavbu základov u zhotoviteľa v tejto sume, s termínom vykonania prác do
konca októbra 2018.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Obchod v Bohúňove
Na obchod TVA Alexandra Csíková v Bohúňove sa sťažujú obyvatelia pre nedostatok tovaru. Budova
obchodu a pohostinstva je na predaj, bola zverejnená aj na internete. Zástupca spotrebného družstva COOP
Jednota z Revúcej sa vyjadril tak, že družstvo nemá záujem o kúpu budovy, ani sa nevedeli dohodnúť na
nájme nehnuteľností s cieľom prevádzkovania obchodu terajšími vlastníkmi. Alexandra Bekeová
v rodinnom dome so súp. č. 82 vo svojej vlastníctve otvorila obchod s rozličným tovarom ešte v októbri
2017, ktorý bol otvorený iba pár dni, kvôli problémom s elektrinou. Podnikateľka má v pláne tento obchod
znovu otvoriť, už spomínala od tej doby viac termínov, ale do dnešného dňa obchod neotvorila. Poslanci už
v roku 2017 chceli skúsiť dať do prenájmu podnikateľovi nehnuteľnosť v centre obce vo vlastníctve obce.
Odvtedy sa situácia zmenila v tom, že v Bohúňove bola vytvorená predajňa v rodinnom dome, a ten
podnikateľ – prevádzkovateľ bufetu v Tibe: Szőke Jozef už nemá záujem o prenájom časti tohto rodinného
domu, kde je potrebné aj investovať.
Využitie peňažného daru Tibay Terike
Starostka navrhla poslancom, aby z peňažného daru od Tibay Terike vo výške 500 eur z roku 2017 na rozvoj
časti obce Tiba bol vytvorený malý park pred zvonicou v Tibe. Tiež navrhla dať pamätnú tabuľu na zvonicu
na počesť nebohého Ferenca Tibayho. Zvonica je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi. V jej mene Alžbeta
Kozsárová súhlasila aj s umiestnením pamätnej tabule aj s výstavbou parku. Z darovaných 500 eur obec
nakúpi potrebný materiál, a park bude vyhotovený pomocou UoZ pracujúcich v obci.
Odvolanie proti rozhodnutiu Lesy SR
Starostka informovala poslancov, že vzpor medzi Lesy SR a. s. a obcou Bohúňovo vo veci vyrubenej dane
za lesné pozemky ešte nie je ukončený. Celý spis je na Finančnom riaditeľstve SR. Dokumentácia tvorí
prílohu č. 17. tejto zápisnice.

Vymáhanie nedoplatkov na dani – starostka informovala poslancov, že vo veci vymáhania nedoplatkov na
dani kontaktovala exekútora v Rožňave, ktorý povedal, že dane za firmu Agroprodukt s. r. o. , Bohúňovo
IČO: 31696856 sa už nebudú dať vymáhať, nakoľko firma už dlhé roky neexistuje. Daňové nedoplatky od
Ladislava Csíka SHR, Bohúňovo 12, IČO: 43865852 sú tiež nevymáhateľné, nakoľko dotyčný nemá vo
vlastníctve ani nehnuteľnosť, ani hnuteľné veci. Obec Bohúňovo sa môže postaviť do radu tých firiem
a inštitúcií, ktorým L. Csík dlhuje. Poslanci boli za to, aby obec to vykonala.
Tábor pre deti v Magyi – Starostka informovala poslancov o tom, že spolok Szabolcs Fejedelem
Lovasíjászai Egyesülete z Magy ponúkol aj v tomto roku 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 dala vedieť o tejto možnosti mladým v Bohúňove, a do táboru sa
prihlásila iba Bíróová Karina Noémi, ktorá momentálne sa ho aj zúčastňuje.
Možnosť pokračovania obecného vodovodu
Starostka informovala poslancov o výsledku jednania s investičným riaditeľom Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti v Košiciach s Ing. Róbertom Hézselym o možnostiach dokončenia výstavby vetvy 1
vodovodu spolu 282 m. Na tomto úseku majú najväčšie problémy obyvatelia s dodávkou pitnej vody. Ing.
Hézsely povedal, že VVS je ochotná postaviť túto vetvu na vlastné náklady, v prípade, ak na tomto úseku
podpíšu obyvatelia Zmluvy o budúcej zmluve o dodávke pitnej vody s úradne overenými podpismi,
a dodávateľ stavby Ján Hronec sa vzdá postavenia tohto úseku. Starostka jednala aj s dodávateľom, ktorý
ústne sľúbil, že sa vzdáva práva výstavby dokončenia vetvy 2 v dĺžke 282 m. Poslanci sa zhodli na tom, že
je potrebné skúsiť toto riešenie.
11. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky ku jednotlivým bodom rokovania.
12. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Béla Jánosdeák predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č.18 . tejto zápisnice.
13. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
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