Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 06. 03. 2019.
Prítomní boli:
Starosta obce: Ágnes Takács
Poslanci OZ:
v plnom počte viď. Prezenčnú listinu
Hlavný kontrolór obce: Dr. Sipkai Szilárd
Ostatní prítomní: Zsóri Štefan SHR, Zsóri Robert SHR

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Referáty – ples Mikroregiónu Domica, fašiangový karneval pre deti a oslava týždňa manželstva
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove – vyúčtovanie
Podané projekty – pokračovanie vodovodu, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Naše dedičstvo,Úprava
verejného priestranstva pri KD, Oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome
7. Pripravované projekty: pokračovanie miesta poslednej rozlúčky MF SR, Revitalizácia mórtveho ramena Slanej,
na výzvy MAS Kras: Obnova domu ľudových tradícií, Novodobé ihrisko v Bohúňove 2. Etapa, náučný chodník
8. Vyúčtovanie - FK Sokol
9. Žiadosť o podporu a vyúčtovanie - ZO Csemadok
10. Schválenie rozpočtu na rok 2019
11. Kontrola okresnej prokuratúry
12. Akcie a plánované rozvojové aktivity v roku 2019, najblizšie akcie: oslava 15. Marca, Environmentálny deň
Mikroregiónu Domica, 50. Výročie bufetu v Tibe, Deň detí
13. Iné bežné záležitosti – informácie o výstavbe miesta poslednej rozlúčky, o oprave strechy a podkrovia bývalej
materskej školy, o získanie vlastníckeho práva časti cintorína v Tibe, predaj obecných pozemkov, návrhy
obyvateľov na riešenie odtoku dažďovej vody, na obmedzenie premávky a na kúpu obecných pozemkov,
výpredaj...
14. Diskusia
15. Schválenie uznesení
16. Záver
Pozvánka na zasadnutie OZ tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na rokovaní OZ. Poslankyňa Andrea Ferdinandová sa ospravedlnila a
oznámila prítomným, že z osobných dôvodov sa vie zúčastniť na zasadnutí iba do 20-tej hodiny, čo poslanci
brali na vedomie.
Starostka navrhla zmenu programu: po voľbe overovateľov a návrhovej komisie
zasadnutia vypočuť prítomných súkromne hospodáriacich roľníkov: Štefana Zsóriho a Róberta Zsóriho,
ktorí podali žiadosť na kúpu pozemkov pod družstevným dvorom. Zmena programu aj celkový program
zasadnutia bol poslancami 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 Róberta Veszelovszkého. Do
návrhovej komisie boli zvolení podľa návrhu starostky: Ondrej Mihálik a Béla Jánosdeák. Návrhy boli
poslancami jednomyseľne schválené.
3. Žiadosť o kúpu pozemkov
Starostka informovala poslancov, že SHR Zsóri Štefan dňa 05. 03. 2019 doručil na obecný úrad žiadosť
o odkúpenie obecných pozemkov, a vyslovil svoju vôľu zúčastniť sa aj na zasadnutí OZ , aby osobne
oboznámil poslancov so svojimi plánmi na poľnohospodárskom dvore. Preto ho starostka pozvala na

zasadnutie OZ. P. Zsóri žiada o odkúpenie parciel vo vlastníctve obce nachádzajúce sa v areáli
hospodárskeho dvora v Bohúňove. Zoznam parciel je prílohou jeho žiadosti. Svoju žiadosť odôvodnil s tým,
že je vlastníkom poľnohospodárskych budov ako aj časti parciel v areáli hospodárskeho dvora a má záujem
o zveľaďovanie a rekonštrukciu budov ako aj celého dvora. Nevyhnutnou podmienkou k začatiu v
rekonštrukčných prác je vysporiadanie parciel nachádzajúcich sa v areáli, a to predovšetkým pod budovami.
Za uvedené parcely p. Zsóri o výmere 1,3125 ha navrhuje kúpnu cenu 1.100,00 eur. Na zasadnutie prišiel aj
jeho syn, nakoľko hospodária spolu. P. Zsóri oboznámil poslancov so svojimi rozvojovými plánmi v areáli.
Chce obnoviť zopár budov, vytvoriť nové sklady a kancelárske priestory. Po oboznámení poslancov so
svojimi plánmi na hospodárskom dvore Zsóriovci opustili zasadnutie. Poslanci spolu so starostkou prezreli
žiadosť a prílohu k žiadosti. V zozname parciel, ktoré p. Zsóri chcel kúpiť, boli aj parcely v intraviláne obce,
ktoré boli pokračovaním parciel pod hospodárskym dvorom. Ani jeden z poslancov nebol za predaj parciel,
ale ani nechceli brzdiť spomínané rozvojové aktivity na hospodárskom dvore v Bohúňove. Preto prijali
uznesenie, že súhlasia s výmenou parciel pod hospodárskym dvorom v Bohúňove vo vlastníctve obce
Bohúňovo v intraviláne obce Bohúňovo, za parcely vo vlastníctve podnikateľov Zsóri Štefan alebo Zsóri
Robert mimo hospodárskeho dvora, keď je to možné v intraviláne obce a toho istého druhu pôdy, a to
podpísaním zámennej zmluvy. Sú to nasledovné parcely typu C: 765/13, 765/14, 765/16 a nasledovné
parcely typu E: 744/1, 744/2, 748/1, 770/1, 771/1, 775, 784/1, 785/1, 786/1.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Poslanci ukladali starostke poslať Štefanovi Zsórimu výpis z uznesenia a žiadať od neho zoznam
navrhnutých parciel na výmenu. Dokumentácia tvorí prílohu č.3. tejto zápisnice.
4. Kontrola uznesení
Starostka prečítala 4 uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí konaného dňa 05. 12. 2018, a informovala
poslancov o ich splnení. Kópia uznesení tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.
5. Referáty – ples Mikroregiónu Domica, maškarný ples pre deti a oslava týždňa manželstva, kladenie
vencov
Ples Mikroregiónu Domica – starostka informovala poslancov o priebehu plesu Mikroregiónu Domica,
ktorý sa konal 1. Februára 2019. Obec Bohúňovo reprezentovali 3 páry - 8 osôb, z ktorých 4 osobám podľa
priloženého zoznamu v sume 76,00 Eur bolo hradené vstupné na ples z obecnej pokladne na základe
uznesenia OZ č. 3/2015 zo dňa 02.02.2015. Zoznam tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
Maškarný ples pre deti maškarný ples pre deti a oslava týždňa manželstva - akcie sa konali dňa 23. 2.
2019 od 15.30 hod. maškarný ples pre deti pod názvom fašiangový karneval a po ňom oslava týždňa
manželstva. K akcii sa pripojila aj ZO Csemadok-u v Bohúňove, ktorá uskutočnila aj svoju výročnú
schôdzu. Posledným programom dňa bola zábava od 19.00 v organizovaní ZO Csemadok-u s K & K Band.
Vyúčtovanie akcií tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice.
6. Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove - vyúčtovanie
Obec projekt ukončila aj vyúčtovala v zmysle podpísanej zmluvy a starostka predložila poslancom
vyúčtovanie projektu, ktoré tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
7. Podané projekty – pokračovanie vodovodu, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Naše dedičstvo,
Úprava verejného priestranstva pri KD, Oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome
Pokračovanie vodovodu – Starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť na dokončenie vodovodu
do Environmentálneho fondu na rok 2019. Žiadosť tvorí prílohu č.8. tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove - starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o podporu na
organizovanie tvorivých dielní z Fondu podpory kultúry národnostných menšín na rok 2019 s názvom
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove. Žiadosť tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Naše dedičstvo /Hagyatékunk a létünk/ - starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o podporu
na organizovanie podujatia s cieľom uchovania maďarskej identity na výzvu nadácie Bethlen Gábor Alap
/Maďarsko/ s názvom Hagyatékunk a létünk. Žiadosť tvorí prílohu č.10. tejto zápisnice.
Úprava verejného priestranstva pri KD - starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o podporu
z Environmentálneho fondu v programe POD na rok 2019 na pokračovanie úpravy verejného priestranstva
pri KD okolie vchodu do suterénu. Žiadosť tvorí prílohu č.11. tejto zápisnice.

Oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome - starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť
o podporu o nenávratné finančné príspevky z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020: 7 –
Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, 7.4 – Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, 1 - investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie
voľného času s názvom Oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome, o ktorej ešte nie je rozhodnuté.
Žiadosť tvorí prílohu č.12. tejto zápisnice.
8. Pripravované projekty: pokračovanie miesta poslednej rozlúčky MF SR, Revitalizácia mŕtveho
ramena Slanej, na výzvy MAS Kras: Obnova domu ľudových tradícií, Novodobé ihrisko v Bohúňove
2. Etapa, náučný chodník
Pokračovanie miesta poslednej rozlúčky MF SR - Starostka informovala poslancov, že plánuje
vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR s cieľom získania podpory
na pokračovanie výstavby miesta poslednej rozlúčky, kde je žiaľ maximálna výška žiadanej podpory je iba
15 000 eur, k čomu je potrebné priložiť min. 5 % z poskytnutej podpory ako vlastný zdroj. Obec vlani
dostala od Ministerstva financií SR 6000 eur na tento účel, a plánuje ešte využiť 5000 eur z vlastného zdroja
na tento účel. Objekt sa musí dostať každopádne pod strechu pred zimou.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Žiadosť tvorí prílohu č.13. tejto zápisnice.
Revitalizácia mŕtveho ramena Slanej - Starostka informovala poslancov, že na revitalizáciu mŕtveho
ramena Slanej na základe uznesenia OZ v Bohúňove pripravuje žiadosť 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. Obec disponuje s povolením na
uskutočnenie aktivít v projekte od OU Odbor starostlivosti o ŽP v Rožňave. Obec nemá finančné
prostriedky, ktoré by zaplatila za vyhotovenie žiadosti a za implementáciu projektu spoločnosti, ktorá sa
zaoberá s takými projektmi. Preto sa pokúsi ju vypracovať sama. Výzva tvorí prílohu č.14. tejto zápisnice.
Projekty na výzvy MAS Kras: Starostka informovala poslancov, že na základe uznesenia OZ v Bohúňove
obec pripravuje dva projekty na budúce výzvy MAS Kras v programe Leader a predložila im obidva
projektové dokumentácie.
1. Obnova domu ľudových tradícií – Projektová dokumentácia je hotová, a rieši výmenu okien na hlavnej
budove, výmenu dverí, drevenej zárubne, opravu podlahy v predsieňach. Na základe nej je už vydané
povolenie na ohlásenie stavebných úprav obcou Plešivec. Pri tomto projekte už prebehlo a verejné
obstarávanie, v zmysle ktorého zhotoviteľom stavebných úprav bude KELTECH s. r. o. z Rožňavy.
2. Novodobé ihrisko v Bohúňove 2. Etapa - Projektová dokumentácia je hotová, a rieši prestavbu
existujúceho detského ihriska v Bohúňove. Celá plocha bude chránená protikrtkovým pletivom, budú
vyriešené dopadové plochy, vymení sa staré pletivo na oplotení, osadí sa nová brána. Dokumentácia rieši
odstránenie starých prvkov a montáž nových prvkov pre deti a workoutových prvkov pre mládež
a dospelých.
Náučný chodník – starostka navrhla dať vyhotoviť projekt náučného chodníka, ktorý by ukázal
pozoruhodnosti v obidvoch častiach obce - kultúrne aj prírodné. O podporu na jeho realizáciu by sa mohla
uchádzať obec aj v Leader programe – keď sa v ňom v prvej alokácii zvýšia finančné prostriedky, alebo
neskôr v jeho druhej alokácii. Nakoľko príprava takého projektu je zdĺhavá, navrhla už teraz s ňou začať,
aby obec bola včas pripravená na vypracovanie samotnej žiadosti. Starostka dala hlasovať jeho
vypracovanie.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
9. Vyúčtovanie - FK Sokol - bývalý predseda Futbalového klubu Sokol Bohúňovo Rákai Peter dňa 05. 11.
2018 odovzdal na obecný úrad zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou v sume 1250,00 eur na rok 2018 spolu
aj s kópiami dokladov. Nakoľko FK odohral v roku 2018 iba jarnú sezónu, a nepokračoval ďalej na

okresných majstrovstvách vo futbale, obec na druhý polrok už neposkytla organizácii ďalšiu dotáciu.
Predseda klubu v zmysle vyúčtovania vrátil na účet obce nevyužitú čiastku dotácie vo výške 61,13 Eur.
Dokumentácia tvorí prílohu č. 15. tejto zápisnice.
10. Žiadosť o podporu - ZO Csemadok
ZO CSEMADOKU v Bohúňove v žiadosti zo dňa 28. 12. 2018 žiada od Obce Bohúňovo poskytnutie
finančného príspevku na svoju činnosť na rok 2019 vo výške 200 Eur. Žiadanú sumu potrebujú na výdavky,
v rámci ich tradičnej akcie – Regionálneho rodinného popoludnia. ZO Csemadok-u v Bohúňove doručila
dňa 28. 12. 2018 na obecný úrad zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou v sume 200,00 eur na rok 2018
spolu aj s kópiami dokladov. Poslanci schválili 200 eur dotácie pre ZO CSEMADOKU v Bohúňove, ktorá
môže použiť poskytnutú podporu výlučne na výdavky na svoju činnosť a je povinná predložiť vyúčtovanie
poskytnutého finančného príspevku spolu s kópiami účtovných dokladov poskytovateľovi do 28. 02. 2020.
Dokumentácia tvorí prílohu č. 16. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
11. Schválenie rozpočtu na rok 2019
Starostka predložila poslancom návrh rozpočtu obce na roky 2019, 2020 a 2021, v ktorom boli zohľadnené
plánované aktivity a podujatia na rok 2019. Návrh rozpočtu na rok 2019 bol vyvesený na úradnú tabuľu dňa
15. 02. 2019 a zvesený dňa 06. 03. 2019. Z obyvateľov obce nikto nemal k návrhu žiadne pripomienky.
Poslanci spolu prešli všetky položky rozpočtu, starostka im odôvodnila všetky plánované príjmy a výdavky
v roku 2019. Potom prebehlo hlasovanie za prijatie návrhu rozpočtu na rok 2019 nasledovne:
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Podľa zákona starostka vypracovala aj návrhy programového rozpočtu na ďalšie dva roky, ktoré tiež
predložila poslancom. Poslanci brali na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021. Návrh a
schválený rozpočet tvorí prílohu č. 17. tejto zápisnice.
12. Kontrola okresnej prokuratúry
Starostka informovala poslancov, že Okresná prokuratúra ešte v novembri 2018 kontrolovala dodržanie
zákonnosti VZN na úseku ochrany ovzdušia, a vyžiadala od obce prijaté VZN o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia. Obec dostala protest od prokurátora , nakoľko vo VZN bolo porušenie ustanovenie
zákona č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Prokuratúra navrhla prerokovať tento protest a zrušiť
napadnuté VZN v častiach §2, §3 a §7. Starostka informovala poslancov, že v zmysle protestu prokurátora
vypracovala nové Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia na území obce Bohúňovo a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý už
neobsahoval napadnuté ustanovenia. Návrh bol vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa 18. 02. 2019 a zvesený
z nej dňa 06. 03. 2019. Občania nemali žiadne pripomienky k návrhu VZN. Poslanci jednomyseľne schválili
Všeobecne záväzné nariadenie – o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na
území obce Bohúňovo a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. VZN tvorí prílohu č. 18. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
13. Akcie a plánované rozvojové aktivity v roku 2019, najblizšie akcie: oslava 15. Marca,
Environmentálny deň Mikroregiónu Domica, 50. Výročie bufetu v Tibe, Deň detí
Akcie a plánované rozvojové aktivity v roku 2019
Starostka predložila poslancom návrh plánovaných podujatí na rok 2019. Starostka poznamenala, že pri
zostavovaní rozpočtu bolo počítané s výdavkami na ich realizáciu. Všetci poslanci hlasovali za návrh, ktorý
tvorí prílohu č. 19. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Starostka predložila poslancom návrh rozvojových aktivít na rok 2019. Všetci poslanci hlasovali za návrh,
ktorý tvorí prílohu č. 20. tejto zápisnice. Starostka poznamenala, že pri zostavovaní rozpočtu bolo počítané
s výdavkami na ich realizáciu.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Oslava 15. Marca - Starostka informovala poslancov, že oslava 15. Marca sa koná 17-ho marca, organizuje
ju MO SMK a obec je spoluorganizátorom akcie. Oboznámila poslancov s programom podujatia a pozvala
ich na oslavu. Pozvánka tvorí prílohu č. 21. tejto zápisnice.
Environmentálny deň Mikroregiónu Domica: Starostka informovala poslancov, že dňa 12. Apríla sa
uskutoční tradičný environmentálny deň Mikroregiónu Domica pod názvom „Čistenie okolia obce
Gemerská Panica“, a pozvala poslancov na environmentálny deň. Pozvánka tvorí prílohu č. 22. tejto
zápisnice.
50. Výročie bufetu v Tibe – Starostka informovala poslancov, že v máji bufet v Tibe bude mať 50 rokov.
Jeho prevádzkovateľ Szőke Jozef aj v tomto roku sa chystá variť guľaš, a osláviť aj výročie bufetu.
Starostka navrhla poslancom, že aj Obec by sa mohla pripojiť k oslave, ako spoluorganizátor podujatia.
Starostka dala hlasovať svoj návrh.
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Deň detí – starostka informovala poslancov, že OZ PRO LE-TI plánuje oslavu dňa detí v areáli domu
ľudových tradícií, na ktorom samospráva obce bude spoluorganizátorom. Poslanci s tým jednohlasne
súhlasili.
14. Iné bežné záležitosti – informácie o výstavbe miesta poslednej rozlúčky, o oprave strechy a
podkrovia bývalej materskej školy, o získanie vlastníckeho práva časti cintorína v Tibe, predaj
obecných pozemkov, návrhy obyvateľov na riešenie odtoku dažďovej vody, na obmedzenie premávky
a na kúpu obecných pozemkov, výpredaj...
Výstavba miesta poslednej rozlúčky – starostka informovala poslancov, že obec v októbri 2018 začala
výstavbu miesta poslednej rozlúčky na cintoríne v Bohúňove. Objednala u dodávateľa stavby Kozsár Zoltán
Misna realizáciu zemných prác a základov v hodnote 6000 eur. Práce boli dodávateľom prevedené.
O plánoch pokračovania výstavby poslanci sa už uzniesli v bode č. 8. Pripravované projekty tohto
zasadnutia.
Oprava strechy a podkrovia bývalej materskej školy– starostka informovala poslancov úspešnom
projekte OZ PRO LE-TI z BGA zrt. z Maďarska, na základe ktorého je obnovená strecha bývalej materskej
školy , teraz využívanej ako dom ľudových tradícií v hodnote 10 000 000 Forintov. V projekte boli
vytvorené aj tri miestnosti v podkroví objektu.
Získanie vlastníckeho práva časti cintorína v Tibe - starostka informovala poslancov, že asi 2/3 pozemku
z cintorína v Tibe je vo vlastníctve urbárskej spoločnosti Tiba. Starostka navrhla, aby obec získala celú
oplotenú parcelu do svojho vlastníctva, nakoľko obec na tomto cintoríne má v pláne vybudovať altánok na
smútočné obrady. Členovia urbárskej spoločnosti Tiba na svojom valnom zhromaždení v roku 2017 prijali
uznesenie, že súhlasia s vysporiadaním tejto parcely pod pohrebiskom. Starostka dala hlasovať poslancom
začatie získanie pozemku do vlastníctva obce, v prvom kroku geodetické zameranie pozemku a vyhotovenie
geometrického plánu.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Predaj obecných pozemkov – starostka oboznámila poslancov, že obec vlastní pozemky v parcelách
bývalej urbárskej spoločnosti v Bohúňove, ktorá je už likvidovaná. Poznamenala, že sa hlásia záujemcovia o

kúpu týchto pozemkov. Z finančných prostriedkov z predaja by mohla obec pokračovať výstavbu miesta
poslednej rozlúčky. Poslanci odročili rozhodovanie v tejto veci na ďalšiu schôdzu.
Po tomto bode poslankyňa Andrea Ferdinandová sa ospravedlnila, a odišla z rokovania.
Riešenie odtoku dažďovej vody - starostka informovala poslancov, že obyvateľ Gyömbér Dezider ústne
žiadal riešenie odtoku dažďovej vody na verejnom priestranstve pred jeho oplotením a domom. Navrhol
riešenie pomocou rúr v zemi. Poslanci nemali proti tomu námietky, a ukladali starostke zistiť cenu
potrebného materiálu.
Hlasovanie
Za: Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Obmedzenie premávky - starostka informovala poslancov, že obyvateľ Gyömbér Dezider ústne žiadal
riešenie na obmdzenie premávky na hlavnej ulici, kde aj on býva, nakoľko sa tam premávajú aj veľké
nákladné autá a traktory s s plnou nádržou. Poslanci hľadali riešenie. Jednosmernú premávku v tejto ulici
odmietli, obmedzenie premávky vozidlám nad určitou tonážou by podľa nich tiež nebolo riešením, lebo tieto
vozidlá by aj tak vošli na hlavnú ulicu stredným vchodom. Nakoniec poslanci prijalui uznesenie, že ako prvý
krok vyzvú poľnohospodárov, ktorí nosia vodu v nádržiach z prameňa Buzgó cez obec, aby vchádzali z
hlavnej cesty pri moste pokračovaním pri priehrade po brehu Slanej a vychádzali z nej tou istou cestou.
Hlasovanie
Za: Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Záujem o kúpu obecných pozemkov– starostka informovala poslancov, že obyvatelia Makai Ľudovít st.
a Jánosdeák Gabriel st. boli sa informovať na obecnom úrade vo veci možnej kúpy parciel vo vlastníctve
obce Bohúňovo – bývalý mlynský potok, ktoré využívajú už asi 50 rokov a majú ich aj ohradené. Neskôr sa
aj Salaba Stanislav pridal ku nim v tej istej veci. Starostka ukázala poslancom dotyčné parcely na mape.
Poslanci nemali námietky proti predaji parciel. Ukladali starostke dať vyhotoviť geometrický plán
a znalecký posudok na parcely bývalého mlynského potoka.
Hlasovanie
Za: Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Odstránenie objektov z centra obce Bohúňovo - starostka navrhla poslancom odstrániť objekty v centre
obce, v blízkosti reformovaného kostola vo vlastníctve obce. Konkrétne: kôlňu, dreváreň a rodinný dom so
súp. číslom 24 – lebo tieto objekty sú v dezolátnom stave. Rodinný dom má do výšky 2 metrov vlhké steny.
Obec do týchto budov nechce investovať, boli postavené v bezprostrednej blízkosti stredovekého kostola,
zabraňujú vyschnutiu jeho stien, a pôsobia veľmi škaredo a zanedbalo v centre dediny. Obec si ponechá
budovu letnej kuchyne a garáže – ktoré sú ešte v dobrom stave, a bude ich využívať na svoje účely. Pri
búraní kôlne je potrebné vyriešiť stenu garáže, ktorá je spoločná s kôlňou. Na mieste zbúraných objektov
obec plánuje vytvoriť park. Pred zbúraním rodinného domu je nutné vyriešiť prekládku elektrickej skrine
z tohto objektu. Poslanci hlasovali za zbúranie objektov kôlne, drevárne a rodinného domu so súp. číslom
24, a za riešenie s tým súvisiacich záležitostí.
Hlasovanie
Za: Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Výpredaj - Starostka poznamenala, že na dvore aj v objektoch kúpených od rodiny Kucserákovej sa
nachádzajú predmety, z ktorých by sa možno dal urobiť výpredaj. Poslanci sa zhodli na tom, že prezrú tieto
predmety.
Návrh zmluvy o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce – Erika Mezeiová, SHR, ktorá
chová ovce v Bohúňove dňa 06. 03. 2019 doručila na obecný úrad Návrh zmluvy o prenájom
poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce. Poslanci prejedanie návrhu odročili.
15. Diskusia
Kanalizácia - Poslanec Lenkey tlmočil otázku obyvateľov časti obce Sziget, že kedy bude riešená
kanalizácia v časi obce Sziget? Starostka odpovedala, že až po ukončení vodovodu sa spustí obec do

kanalizácie. Síce VO na dodávateľa stavebných prác už bolo urobené ešte v roku 2004, je ním Ján Hronec
vodár, ale odvtedy prešlo 15 rokov, a projekt bude potrebné dať každopádne aktualizovať.
Vatra - V diskusii poslanec Veszelovszky sa opýtal, či obec neplánuje organizovať vatru v tomto roku,
lebo novovzniknutá mládežnícka organizácia v obci: ICS Domica vidiek tlmočila cez poslancov prosbu
o pomoc obce v zabezpečení potrebného dreva na menšiu vatru. Túto prosbu mládeže potvrdil aj poslanec
Lenkey, nakoľko jeho syn Lenkey Gabriel je predsedom organizácie. Poslanci prijali uznesenie, že obec
poskytne pomoc organizácii v zaobstaraní dreva na vatru.
Hlasovanie
Za: Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Verejné osvetlenie – poslanec Lenkey sa opýtal, či obec neplánuje dať modernizovať verejné osvetlenie.
Starostka odpovedala, že ju vyhľadal zástupca firmy, ktorá riešila v neďalekých južných obciach prestavbu
verejného osvetlenia na technológiu LED svietidiel, spolu prepočítali údaje o spotrebe na VO, a zástupca
firmy došiel k výsledku, že v obci Bohúňovo by nová technológia neviedla k takej úspore, že by sa oplatila
prerobiť. Starostka ukázala svojmu zástupcovi – Mihálikovi, ktorý je vyučený elektrikár žiarovku
z verejného osvetlenia, ktorý potvrdil, že tá má malú spotrebu elektriny.
16. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Ondrej Mihálik predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č.22 . tejto zápisnice.
17. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
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