Zápisnica
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 06. 11. 2018.

Prítomní boli:
Starosta obce:
Ágnes Takács
Poslanci OZ:
viď. Prez. listinu. chýbala poslankyňa: Tímea Csíková
Ospravedlnene chýbal 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 – Naše dedičstvo, V. Jesenný festival – rozlúčka s letom, spomienková oslava – otvorenie
výstavy a prezentácia knihy, deň dôchodcov, - obyvateľské fórum, VIII. Otvorená univerzita
samospráv
5. Prebiehajúce projekty – dokončenie výstavby parku pri kultúrnom dome z Programu obnovy dediny,
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove – KULTMINOR, Projekty cez úrad práce: reštart, §50j,
Rekonštrukcia domu so súp. č, 56, začatie výstavby miesta poslednej rozlúčky a pokračovanie
vodovodu
6. Nové žiadosti o podporu: pokračovanie vodovodu, pokračovanie úpravy verejného priestranstva pred
KD
7. Úprava rozpočtu
8. Iné bežné záležitosti – príprava projektov na výzvy OZ Kras, schválenie predaja urbárskych lesných
pozemkov obce, príprava projektu na výzvu č. 29 Ministerstva životného prostredia SR, použitie
daru od urbárskej spoločnosti Bohúňovskí pasienkari a urbárnici Bohúňovo, výsledok odvolania
proti rozhodnutiu o vyrubenej dane - Lesy SR...
9. Diskusia
10. Schválenie uznesení
11. 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 Andreu Ferdinandovú a Petra Rákaiho, a do návrhovej
komisie Petra Leskovianskeho a Bélu Jánosdeáka. Návrhy boli poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala na predošlom zasadnutí OZ v Bohúňove dňa 17. 08. 2018 prijaté uznesenia č. 20/2018,
21/2018, 22/2018 a 23/2018 a informovala poslancov o ich splnení.

4. Referáty –Naše dedičstvo, V. Jesenný festival – rozlúčka s letom, spomienková oslava – otvorenie
výstavy a prezentácia knihy, deň dôchodcov, - obyvateľské fórum, VIII. Otvorená univerzita
samospráv
Naše 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.
V. Jesenný festival – rozlúčka s letom, spomienková oslava – otvorenie výstavy a prezentácia knihy,
deň dôchodcov, obyvateľské fórum
Starostka informovala poslancov o priebehu jednotlivých programov festivalu, ktorý sa začal 22. septembra
v Centre rodín s „Rozlúčkou s letom“, ktorú organizovalo OZ PRO LE-TI. 6. Októbra bola spomienková
oslava a prezentácia knihy v kultúrnom dome v rámci vernisáže o maďarskej kultúre v Bohúňove s názvom:
Naša kultúra a dejiny. Jej organizátorom bola ZO Csemadoku-u. Samospráva obce bola spoluorganizátorom
obidvoch týchto akcií. 20. októbra sa konala oslava dňa dôchodcov. Dôchodcovia okrem teplej večere a
pohostenia dostali aj darček od samosprávy – hrnček s logom obce. V programe recitovali deti z obce a hrala
skupina K&K Band. Posledným programom festivalu bolo Odovzdanie parku pred kultúrnym domom dňa
27. Októbra, a po ňom sa konalo Obyvateľské fórum. Tieto akcie organizovala samospráva obce.
Vyúčtovanie festivalu tvorí prílohu č.4. tejto zápisnice.
VIII. Otvorená univerzita samospráv - Starostka informovala poslancov o VIII. Otvorenej univerzity
samospráv usporiadanej OZ PRO CIVIS od 11-13. októbra vo Veľkom Mederi. Na univerzitu pozvala
každého poslanca, ale zúčastnila sa na nej iba Andrea Ferdinandová. Prihláška tvorí prílohu č. 5. tejto
zápisnice.
5. Prebiehajúce projekty – dokončenie výstavby parku pri kultúrnom dome z Programu obnovy
dediny, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove – KULTMINOR, Projekty cez úrad práce: reštart, §50j,
Rekonštrukcia domu so súp. č, 56, začatie výstavby miesta poslednej rozlúčky a pokračovanie
vodovodu
Dokončenie výstavby parku pri kultúrnom dome z Programu obnovy dediny - Starostka informovala
poslancov o ukončení stavebných prác.
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove – KULTMINOR - Starostka informovala poslancov o prebiehajúcom
projekte, v ktorom samospráva obce už organizovala dve remeselnícke dielne – prvú v auguste, druhú v
septembri a posledná tretia sa uskutoční v rámci VIII. rodinného popoludnia v decembri spolu s oslavou
Mikuláša.
Projekty cez úrad práce: reštart, §50j
Reštart – Starostka informovala o priebehu projektov cez ÚPSVaR v Rožňave. Doba projektu je 6 mesiacov
a zúčastňuje sa v ňom 6 nezamestnaných. Prvý sa začal v apríli s 1 UoZ, druhý v máji so 4 UoZ a tretí v júni
s 1 UoZ. V projekte obec okrem náradia, materiálu pracovného oblečenia a ochranných pomôcok kúpila aj
bubnovú kosačku.
§ 50j – Starostka informovala poslancov o priebehu projektov, z ktorého prvý bol ukončený v auguste,
a druhý bude trvať do konca novembra.
Rekonštrukcia domu so súp. č, 56
Starostka pripomínala poslancom že OZ PRO LE-TI už dostalo podporu na projekt od nadácie BGA zrt, a
dodávateľ stavby v zmysle VO začne prácu o pár dni. 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.
Začatie výstavby miesta poslednej rozlúčky
Starostka informovala poslancov, že firma Misna Zoltána Kozsára z Čoltova dokončila zemné práce
a základy objektu v hodnote 5998,26 eur, a Obec Bohúňovo túto sumu aj uhradila firme. Starostka oznámila
poslancom, že na výjazdovom rokovaní v Rožňave vláda prijala uznesenia o finančnej podpore regiónu,
a konkrétne pre Bohúňovo 6000 eur na pokračovanie výstavby miesta poslednej rozlúčky. Obec o dotácii

ešte nedostala oznámenie. Starostka informovala poslancov , že v roku 2019 plánuje podať žiadosť
o poskytnutie dotácie na pokračovanie stavby v pôsobnosti MF SR. Poslanci nemali proti tomu námietky.
Pokračovanie vodovodu
Starostka informovala poslancov, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. závod Rožňava pred pár
dňami konečne začala výstavbu na vetve „1“ rozvodnej vodovodnej siete v zmysle podpísanej zmluvy.
Kópie podpísaných zmlúv s VVS a. s. a dodatok so zhotoviteľom Hronec Ján, vodár tvoria prílohu č. 6.
tejto zápisnice.
6.
Nové žiadosti o podporu: pokračovanie vodovodu, pokračovanie úpravy verejného
priestranstva pred KD
Pokračovanie obecného vodovodu - Starostka informovala poslancov, že žiadosť o poskytnutie podpory
formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu na realizáciu environmentálnych opatrení v roku
2019 na dokončenie vodovodu poslala včas – do 30. 10. 2018 - na Environmentálny fond spolu
s aktualizovaným rozpočtom a s prílohami. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
pokračovanie úpravy verejného priestranstva pred KD
Starostka predložila poslancom vypracovaný projekt žiadosti o podporu : „Úprava verejného priestoru pri
OÚ“, ktorú vypracovala v Programe obnovy dediny 2019. Projekt rieši úpravu okolia vstupu do suterénu.
Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.
7. Úprava rozpočtu
Poslanci preštudovali Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 vypracovaný účtovníčkou
obce Máriou Šeďovou. Starostka im poskytla vysvetlenie k jednotlivým položkám. Prítomní poslanci
jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2018 a presun prostriedkov v uvedenom rozsahu. Návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
8. Iné bežné záležitosti – príprava projektov na výzvy OZ Kras, schválenie predaja urbárskych
lesných pozemkov obce, príprava projektu na výzvu č. 29 Ministerstva životného prostredia SR,
použitie daru od urbárskej spoločnosti Bohúňovskí pasienkari a urbárnici Bohúňovo, výsledok
odvolania proti rozhodnutiu o vyrubenej dane - Lesy SR...
príprava projektov na výzvy OZ Kras
Starostka referovala poslancom o príprave projektov na výzvy OZ Kras
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 je vypracovaná projektová dokumentácia Obnova domu ľudových tradícií na výmenu
okien a vnútorné opravy, na základe ktorej práve vybavuje ohlásenie stavebných úprav, a následne začne
aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavby pomocou služby externej firmy ERSZ - Staving.
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 na výstavbu sociálneho zariadenia na športovom ihrisku už je ukončené aj VO, ale
medzitým futbalové mužstvo zaniklo. Doterajší predseda Rákai Peter sa vzdal funkcie predsedu, a vedeniu
klubu sa nepodarilo zabezpečiť dostatočný počet hráčov k pokračovaniu súťaže. Preto starostka obce
navrhla zmeniť projekt v rámci tejto výzvy vo výške 25 000 eur namiesto výstavby sociálneho zariadenia na
športovom ihrisku na obnovu existujúceho detského ihriska v Bohúňove.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla,
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Schválenie predaja urbárskych lesných pozemkov obce
starostka informovala poslancov, že na verejnú súťaž odovzdal cenovú ponuku nasledovný člen PS
Z Pozemkového spoločenstva Tiba: JUDr., Ing. Attila Fazekas, Plešivec
Z Pozemkového spoločenstva Bohúňovskí pasienkári a urbárnici Bohúňovo v likvidácii: nikto
Poslanci hlasovali za predaj lesného pozemku záujemcovi JUDr., Ing. Attila Fazekas za cenu uvedenú
v ponuke zo dňa: 30. 07. 2018. 2500 euro/ha, t. j. 1,7497 ha spolu 4374,00 eur.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Príprava projektu na výzvu č. 29 Ministerstva životného prostredia SR
Starostka informovala poslancov, že ešte nezačala prípravu projektu Revitalizácie mŕtveho ramena Slanej na
túto výzvu, ale chcela by stihnúť podať žiadosť na podporu do konca marca 2019.
Použitie daru od urbárskej spoločnosti Bohúňovskí pasienkari a urbárnici Bohúňovo
Starostka informovala poslancov, že dar poskytnutý od PS v likvidácii Bohúňovskí pasienkári a urbarnici
Bohúňovo spolu vo výške 4806,26 eur, jednorázová náhrada poskytnutá spoločnosťou Slovak Telekom a.
s pre PS vo výške 1000 eur a 192,59 eur z celkového nájomného 300 eur od spoločnosti Orange Slovensko
za rok 2018, teda spolu 5998,26 eur boli využité na výstavbu základov miesta poslednej rozlúčky na
cintoríne v Bohúňove. Dokumentácia tvorí prílohu č.10. tejto zápisnice.
Výsledok odvolania proti rozhodnutiu o vyrubenej dane - Lesy SR...
Starostka informovala poslancov o výsledku odvolania proti rozhodnutiu o vyrubenej dane - Lesy SR. Na
konci konania nakoniec Lesy SR zaplatili obcou vyrubenú daň v plnej výške, čo znamená 3652,49 eur
zvýšenie oproti predošlému roku. Počas konania spoločnosť si dala vyhotoviť nový znalecký posudok platný
na ďalších 10 rokov, to znamená že v roku 2019 daňové príjmy obce od tohto subjektu budú znova oveľa
nizšie. Dokumentácia tvorí prílohu č.11. tejto zápisnice.
Využitie daru Tibay Terike – starostka informovala poslancov, že poskytnutého daru od Tibay Terike
v roku 2017 vo výške 500 eur na rozvoj časti obce Tiba obec pomocou UoZ na AČ zrealizovala malý
pamätný park pred zvonicou v Tibe. Peniaze boli využité na nákup potrebného materiálu.
Odmeny poslancov za rok 2018
Starostka predložila poslancom vypracovaný návrh odmien pre poslancov: Ferdinandová, Leskoviansky,
Rákai a Csíková za rok 2018, ktorý vypracovala v zmysle zásad odmeňovania poslancov OZ. Poznamenala,
že Jánosdeák sa vzdal odmien za rok 2018, nakoľko poberá predčasný dôchodok. Poslanci súhlasili
s predloženým návrhom. Odmeny poslancov za rok 2018 tvoria prílohu č. 12. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Vyplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky starostky pri skončení funkčného obdobia
Starostka obce predložila žiadosť o preplatenie nevyčerpaného zostatku dovolenky za rok 2018 maximálne
30 dní. Túto dovolenku starostka nestihla vyčerpať z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Starostka
informovala poslancov, že ešte do skončenia funkčného obdobia sa bude snažiť čerpať z tejto dovolenky.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo za preplatenie uvedenej dovolenky.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12. Diskusia
V diskusii ešte odzneli príspevky k jednotlivým bodom.

14. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie B. Jánosdeák predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č. 13. tejto zápisnice.
15. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom za celé volené obdobie, 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
Ferdinandová Andrea

Zapísala: starostka obce

