Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 23. 04. 2019.

Prítomní boli:
Starosta obce: Ágnes Takács
Poslanci OZ:
v plnom počte viď. Prezenčnú listinu
Hlavný kontrolór obce: Dr. Sipkai Szilárd ospravedlnene chýbal
Ostatní prítomní: neboli

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Referáty – oslava 15. Marca
Pokračovanie výstavby vodovodu
Zmena rozpočtu
Dobrovoľnícka služba - projekt úradu práce
Podané projekty – pokračovanie miesta poslednej rozlúčky
Najblizšie akcie:, Environmentálny deň Mikroregiónu Domica, 50. Výročie bufetu v Tibe a vatra, Juniáles na deň
detí
10. Iné bežné záležitosti – výzva na predaj obecných pozemkov z bývalej urbárskej spoločnosti v Bohúňove ,
návrhy obyvateľov na riešenie odtoku dažďovej vody, výstavba altánku a miesta na opekanie v Tibe pri bufete,
žiadosť o povolenie umiestnenia telekomunikačného zariadenia...
11. Diskusia
12. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu
13. Schválenie uznesení
14. Záver
Pozvánka na zasadnutie OZ tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na rokovaní OZ. Program bol jednomyseľne schválený, a tvorí prílohu č. 2.
tejto zápisnice.
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice Gabriela Lenkeyho a Andreu Ferdinandovú. Do
návrhovej komisie boli zvolení podľa návrhu starostky: Ondrej Mihálik a Róbert Veszelovszky. Návrhy
boli poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala 15 uznesení prijatých na predošlom zasadnutí konaného dňa 06. 03. 2019, a informovala
poslancov o ich splnení. Kópia uznesení tvorí prílohu č. 3. tejto zápisnice.
4. Referáty – oslava 15. Marca
oslava 15. Marca - Starostka informovala poslancov o priebehu akcie kladenie vencov, ktorá sa konala dňa
17. 3. 2019. Po kladení vencov v zasadačke kultúrneho domu bola otvorená výstavu s názvom: 15. Marec
s očami súčasných generácií. Hlavnými organizátormi podujatia boli OZ PRO LE-TI, a MO SMK.
Vyúčtovanie akcie tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.

5. Pokračovanie výstavby vodovodu
Starostka informovala poslancov, že minister životného prostredia podporil žiadosť obce o podporu z
Environmentálneho fondu na rok 2019 sumou 70 000,00 eur, a obec má zabezpečiť minimálne 5 %
nákladov z iných zdrojov vo výške 3 684,22 eur. Starostka dala hlasovať poslancom financovanie výstavby
vodovodu minimálne 3 684,22 eur z vlastných zdrojov.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Kópia rozhodnutia tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
Starostka predložila poslancom prieskum, ktorý robila pomocou čestných prehlásení medzi obyvateľmi
bývajúcimi v tých uliciach, kde ešte nie je postavená rozvodná sieť vodovodu. Vlastníci rodinných domov –
domácnosti na jednotlivých vetvách prejavili záujem o vodovodné prípojky nasledovne:
Vetva 1-2: z oslovených 3 domácností ani jedna nemala záujem
Vetva 2 dokončenie: z oslovených 3 domácností ani jedna nemala záujem
Vetva 1 dokončenie: z oslovených 2 domácností obidve mali záujem
Vetva 1-5: z oslovených 6 domácností päť malo záujem
Vetva 1-4 : z oslovených 2 domácností jedna mala záujem
Na základe výsledkov prieskumu starostka dala hlasovať poslancom poradie výstavby vetiev rozvodnej
vodovodnej siete z podpory EF a z vlastného zdroja v roku 2019 v zmysle aktualizovaného rozpočtu na
jednotlivé vetvy vyhotoveného Ing. Mariánom Mihálikom zo dňa: 03. 10. 2018 nasledovne:
Vetva 1-5 spolu v dĺžke 225 m
Vetva 1-4 spolu v dĺžke 40 m
Vetva 1 spolu v dĺžke 30 m
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Kópie podpísaných čestných prehlásení na jednotlivých vetvách tvoria prílohu č.6. tejto zápisnice.
6. Zmena rozpočtu
Starostka navrhla poslancom zmenu rozpočtu z nasledovných dôvodov:
1. financovania výstavby vodovodu aj z vlastných zdrojov obce
2. úspešný projekt úradu práce - dobrovoľnícka služba
3. očakávané vyššie príjmy z prenájmu hrobových miest
4. očakávané vyššie daňové príjmy za lesné pozemky
Poslanci preštudovali Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 vypracovaný účtovníčkou
obce Máriou Šeďovou. Starostka im poskytla vysvetlenie k jednotlivým položkám. Poslanci jednohlasne
schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a presun prostriedkov v uvedenom rozsahu.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
7. Dobrovoľnícka služba - projekt úradu práce
Starostka informovala poslancov, že obec má podpísanú dohodu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
v Rožňave na podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-4 aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do projektu sú
zaradené dve nezamestnané ženy, ktoré nie sú v hmotnej núdzi od 1. Apríla na 6 mesiacov v oblasti kultúry.
Obec za poskytnutý príspevok im môže kúpiť pracovné oblečenie a ochranné pracovné pomôcky v sume
53,21 eur za mesiac na osobu.
Podpísaná dohoda tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.

8. Podané projekty – pokračovanie miesta poslednej rozlúčky
Starostka predložila poslancom Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky, v ktorej žiadala 15 000 € na pokračovanie výstavby Miesta poslednej rozlúčky. Z tejto podpory
a z finančných prostriedkov tiež Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe
uznesenia vlády č. 490 zo dňa: 24. 10. 2018 vo výške 6000 eur a vlastného zdroja vo výške 5000 eur, ktorý
usporila v roku 2018 na tento účel - plánuje obec v roku 2019 pokračovať vo výstavbe.
Žiadosť tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
9. Najblizšie akcie:, Environmentálny deň Mikroregiónu Domica, 50. Výročie bufetu v Tibe a vatra,
Juniáles na deň detí
Environmentálny deň Mikroregiónu Domica: Starostka informovala poslancov, že akcia v Gemerskej
Panici sa nekonala 12. Apríla, ako to bolo pôvodne naplánované, lebo bolo daždivé počasie, a je preložená
na 26. Apríla. Starostka znovu pozvala poslancov na environmentálny deň. Pozvánka tvorí prílohu č. 10.
tejto zápisnice.
50. Výročie bufetu v Tibe a vatra – starostka oboznámila poslancov s plánovaným programom podujatia,
ktoré sa bude konať 11. Mája a bude mať názov Majáles v Tibe. V programe bude stavanie mája, oslava 50.
výročia bufetu, otvorenie malej výstavy na jeho terase, guľáš, posedenie pri hudbe, fakľový sprievod
motorkárov a zapálenie ohňa. Poslanec Veszelovszky Róbert poznamenal, že vatra bola pôvodne
naplánovaná na športové ihrisko v spolupráci s organizáciou mladých MS Domica vidiek. Starostka
poznamenala, že sa vyskytli objektívne dôvody s prípravou dreva pomocou UoZ na AČ, a v Tibe z čistenia
záhrady je už pripravená kopa konárov na zapálenie – takže bez roboty. Nebude to vatra a predseda
organizácie mladých Gabriel Lenkey mladší súhlasil s týmto riešením. Obec bude iba spoluorganizátorom
akcie.
Pozvánka tvorí prílohu č. 11. tejto zápisnice.
Juniáles na deň detí– starostka informovala poslancov, že OZ PRO LE-TI plánuje oslavu dňa detí v areáli
domu ľudových tradícií, na ktorej samospráva obce bude spoluorganizátorom.
10. Iné bežné záležitosti – výzva na predaj obecných pozemkov z bývalej urbárskej spoločnosti v
Bohúňove , návrhy obyvateľov na riešenie odtoku dažďovej vody, výstavba altánku a miesta na
opekanie v Tibe pri bufete, žiadosť o povolenie umiestnenia telekomunikačného zariadenia...
Výzva na predaj obecných pozemkov z bývalej urbárskej spoločnosti v Bohúňove – 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 nesúhlasili
s predajom parciel vo vlastníctve obce z listoch vlastníctva bývalej urbárskej spoločnosti.
Hlasovanie
Za predaj : nikto
Proti predaju : Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik
Ondrej
Zdržal sa hlasovania: nikto
Listy vlastníctva tvoria prílohu č. 12. tejto zápisnice.
Návrhy obyvateľov na riešenie odtoku dažďovej vody: Starostka informovala poslancov, že v zmysle
uznesenia č. 11/2019 zo dňa 06. 03. 2019 zisťovala cenu potrubia na riešenie odtoku dažďovej vody na
verejnom priestranstve pred oplotením a domom so súp. č. 79 Dezidera Gyömbéra. Liatinové potrubie
nenašla, iba z PVC, u ktorého je hĺbka uloženia min. 1,2 m, aby sa nad ním dalo prechádzať autom. Takéto
riešenie na danom úseku je nemožné.
Výstavba altánku a miesta na opekanie v Tibe pri bufete: Starostka tlmočila poslancom prosbu
Tibovčanov o výstavbu altánku a miesta na opekanie v Tibe za bufetom pri detskom ihrisku. Rezivo by
kúpila obec, škridle by boli využité použité z budovy bývalej MŠ. Tibovčania tchcú postaviť altánok
brigádnicky. Poslanci hlasovali za výstavbu altánku.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Žiadosť o povolenie umiestnenia telekomunikačného zariadenia – kvôli nedostatku času rokovanie
o tomto bode bolo odročené.
Návrh parciel do zámennej zmluvy – Obecné zastupiteľstvo dňa: 06. 03. 2019 uznesením č. 1/2019
schválilo výmenu 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. Zsóri Robert dňa 23. 04.
2019 e-mailom poslal návrh na výmenu parciel. Sú to nasledovné parcely v katastrálnom území Bohúňovo:
parcela č.: E48/2,E5/3, E22/1, E890/105, E890/5, E886/1, E883/1, E1023/5, E799/1, E800/1, E801/1,
E207/1, E207/2, E889/3.
Nakoľko poslanci z tohto zoznamu nevedeli, kde sa nachádzajú tieto parcely ani ich rozlohu, preto ukladali
starostke vyzvať podnikateľov o vypracovanie presného zoznamu parciel s uvedením ich rozlohy
a vyznačené na mape.
E-mail tvorí prílohu č. 13. Tejto zápisnice.
Búranie maštale pri rodinnom dome so súp. č. 24 - Starostka informovala poslancov, búracie práce by
bolo na čase začať s búraním maštale. Objekt nie je zapísaný do katastra. Práce by zahŕňali odstránenie
škridiel ručne /aby neskôr ešte mohli byť využité/, odstránenie krovu, stien obvodových, vyriešenie
spoločnej steny s garážou, a ukončenie strechy garáže /nakoľko garáž nebude zbúraná/ a vyriešenie
ostávajúcej časti steny vysprávkou a poklopom z čelnej strany pri garáži– na oplotenie. Na základe diskusie
na minulom obecnom zastupiteľstve starostka zisťovala u dvoch murárov – podnikateľov cenu práce
s materiálom. Žiga Ladislav z Tiby slovne dal cenovú ponuku 1500 eur a Szőke Jozef z Gemerskej Panice
720 eur písomne. Poslanci hlasovali za prijatie cenovej ponuky Jozefa Szőkeho.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Cenová ponuka tvorí prílohu č. 14. Tejto zápisnice.
11. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky ku jednotlivým bodom rokovania.
12. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu
Kvôli nedostatku času zasadnutie komisie bolo odročené.
13. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Ondrej Mihálik predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č.15 . tejto zápisnice.
14. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Ing. Ágnes T a k á c s
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

Ondrej M i h á l i k
zástupca starostky

Gabriel Lenkey
Andrea Ferdinandová

Zapísala: starostka obce

