Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 17. 08. 2018

Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Ostatní prítomní:
Ospravedlnene chýbal:

Ágnes Takács
podľa prezenčnej listiny štyria, chýbala Tímea Csíková
Nagyová Helena predseda klubu dôchodcov. Reformovaný cirkevný zbor
Csík Csaba - katolický cirkervný zbor
hlavný kontrolór obce - Dr. Szilárd Sipkai

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Dokončenie vetvy 1 vodovodu
5. Naše dedičstvo, oslava – organizačné úlohy
6. Iné bežné záležitosti
7. Diskusia
8. Schválenie uznesení
9. Záver
Pozvánka na zasadnutie tvorí prílohu č. 1. tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na rokovaní OZ, a navrhla rozšíriť program rokovania s bodom 3.
Dokončenie vetvy 1 vodovodu, ktorý bol poslancami jednohlasne 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 Lekovianskeho. Návrh
bol poslancami jednomyseľne schválený. Do návrhovej komisie bol zvolený podľa návrhu starostky:
Béla Jánosdeák.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala 9 uznesení / 11/2018 – 19/2018/ prijatých na zasadnutí OZ konaného dňa 28. 06.
2018, a jednotlivo informovala poslancov o ich splnení. Kópia uznesení a dokumentácia tvoria prílohu
č. 3. tejto zápisnice.
4. Dokončenie vetvy 1 vodovodu
Starostka informovala poslancov, že na vetve „1“ rozvodnej vodovodnej siete Zmluvu o budúcej zmluve
o dodávke pitnej vody podpísalo osem domácností, menovite nasledovní vlastníci: 1. Molnár Štefan, 2.
Beke Ján, 3. Beke František, 4. Beke Ľudovít, Bekeová Irena, 5. Varga Attila, 6. Tóthová Irena, Nagyová
Alžbeta, 7. Nagy Alexander, Nagyová Alžbeta, 8. Leskovianska Iveta. Nakoľko na konci vetvy dve
posledné dve domácnosti nepodpísali túto zmluvu, vodárenská spoločnosť je ochotná vybudovať z vetvy
iba 252 m, namiesto 282, to znamená, že 30 metrov z nej ostáva nevybudovaných.
Starostka predložila poslancom návrh Doplnku č. 7 k Zmluve o dielo č. 1/2003 uzavretej na dodávku
stavby
“Bohúňovo – vodovod, kanalizácia a ČOV“ medzi obstarávateľom obec Bohúňovo a

zhotoviteľom Ján Hronec, súkromný podnikateľ - Vodár o zmene rozsahu stavby nasledovne: SO 08
Rozvodná vodovodná sieť Vetva „1“ PVC DN 100 od km 0,378 po km 0,630 v dĺžke 252 m z celkovej
dĺžky 660 m nie sú predmetom tejto zmluvy. Poslanci hlasovali za podpis tohto dodatku.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Podpísaný dodatok tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.
Starostka predložila poslancom návrh Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka medzi cedentom
obec Bohúňovo a cesionárom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na časť stavby: „Bohúňovo
– vodovod, kanalizácia a ČOV I.etapa, 2.etapa – SO 08 Rozvodná vodovodná sieť“ : Vetva „1“ PVC DN
100 od km 0,378 po km 0,630 v dĺžke 252 m z celkovej povolenej dĺžky 660 m za predpokladu, že
cesionár bude realizovať stavbu vlastnými kapacitami a stavebné práce budú vykonané do 31. 10. 2018.
Poslanci hlasovali za podpis tejto zmluvy.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Podpísaná zmluva tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
5. Naše dedičstvo, oslava – organizačné úlohy
Poslanci spresnili priebeh jednotlivých programov, nákupné zoznamy, zaobstaranie potrebných
materiálov a náradí. Starostka poznamenala, že poslanci by sa mali zúčastniť a vypomáhať v každom
programe festivalu, a špecifikovali ich konkrétne úlohy.
Objednávky a nákupy zabezpečí starostka.
V piatok doobeda poslanci B. Jánosdeák a P. Rákai budú mať na starosti vývoz altánku a pivných setov
do Tiby s obecným autom s prívesom a ich rozmiestnenie na námestí v Tibe. Za prípravu jedál v Tibe
budú zodpovední:
- Perkelt z diviny darovanej PZ Hubert – Szoke Jozef nájomca bufetu v Tibe
- Jahňací guľáš – Jécsák László
Na podujatí v Tibe každý účastník dostane lístok na jednu porciu jedla zadarmo, a môže si vybrať
z perkeltu alebo z guľáša.
V sobotu doobeda poslanci B. Jánosdeák a P. Leskoviansky budú mať na starosti prívoz altánku
a pivných setov naspäť z Tiby a zariadenie areálu Centra rodín. Rozmiestnenie stanov, pivných setov
a ostatných príslušenstiev. Peter Leskoviansky poznamenal, že už poobede nebude môcť pomáhať.
Peter Rákai sľúbil, že keĎ sa vráti domov z roboty, sobotu večer , bude k dispozícii.
Guláš bude objednaný od podnikateľa Szabó Dózsa Marek z Gem. Hôrky, 7 kotlov za 700 eur, ktorý
v tejto cene vydá aj porcie guľáša na lístky. Starostka poznamenala, že výdavky na guľáš budú hradené
sponzormi.
V sobotu doobeda riešenie problémov v areáli bude mať na starosti B. Jánosdeák. Výdaj lístkov na guľáš
a na občerstvenie - obyvateľom, účinkujúcim a hosťom, predaj lístkov na tombolu zorganizuje Beáta
Beke. Poslanci podľa možnosti sa zúčastnia aj na ekumenickej bohoslužbe. Výdaj občerstvenia v stane
obce zabezpečia K. Bíróová a K. Oravczová. Ďalšími ohlásenými predajcami budú na akcii: Jozef szoke
– pivo a alkohol v areáli Centra rodín aj na pouličnej zábave. A. Bekeová- sladkosti a hračky v areáli.
Poslanci s tým súhlasili. Starostka obce bude koordinovať priebeh celého festivalu.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Poslanci hlasovali za to, že prvý guľáš obyvatelia obce na oslave dostanú zadarmo, a cena ďalšieho
guľáša bude 1,50 Eur, a každý účinkujúci v programe osláv a každý hosť dostane lístok na guľáš a na
občerstvenie zadarmo.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

5. Iné bežné záležitosti
Do tohto bodu neodznel žiadny príspevok.
6. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky k organizačným úlohám.
7. Schválenie uznesení
Člen návrhovej komisie Béla Jánosdeák na záver prečítal návrh na uznesenie. Starostka obce dala
schváliť uznesenie OZ, ktoré poslanci jednomyseľne schválili.
Uznesenia tvoria prílohu č. 5. tejto zápisnice.
8. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Ing. Ágnes T a k á c s
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Béla Jánosdeák
zástupca starostky

Andrea Ferdinandová
Peter Leskoviansky

Zapísala: Ágnes Takács, starostka

