Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 21. 06. 2019.
Prítomní boli:
Starosta obce: Ágnes Takács
Poslanci OZ:
v plnom počte - 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 – Environmentálny deň Mikroregiónu Domica, Majáles v Tibe, Juniáles na deň detí
Projekty – Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove – Kultminor, projekt cez Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny: dobrovoľnícka služba, pokračovanie obecného vodovodu, 3. Tábor pre mládež PRO LE-TI,
výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, výzvy
LEADER
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
7. Žiadosť o povolenie umiestnenia telekomunikačného zariadenia
8. Návrh nájomnej zmluvy SHR Mezeiová Erika
9. Žiadosť rímskokatolickej cirkvi
10. Zámenná zmluva - SHR Zsóri
11. Kúpno-predajná zmluva bývalého urbariátu - Brúsnik
12. Naše dedičstvo - návrh programov
13. Iné bežné záležitosti
14. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu
15. Diskusia
16. Schválenie uznesení
17. 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. Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice Bélu Jánosdeáka a Róberta Veszelovszkého. Do návrhovej
komisie bol zvolený podľa návrhu starostky: Ondrej Mihálik a Andrea Ferdinandová. Návrhy boli
poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala 6 uznesení / 16/2019 – 21/2019/ prijatých na zasadnutí OZ konaného dňa 24. 04. 2019,
a jednotlivo informovala poslancov o ich splnení. Uznesením č. 20/2019 schválená výstavba altánku a
miesta na opekanie v Tibe pri bufete - stavba ešte nie je začatá. Neboli ešte začaté ani búracie práce
maštale pri rodinnom dome so súp. č. 24 podnikateľom Jozef Szőke v zmysle uznesenia č. 21/2019.
Kópia uznesení a dokumentácia tvoria prílohu č. 3. tejto zápisnice.
4. Referát – Environmentálny deň Mikroregiónu Domica, Majáles v Tibe,
Environmentálny deň Mikroregiónu Domica - Starostka informovala poslancov, že akcia v Gemerskej
Panici sa konala 26-ho apríla namiesto 12-ho, ako to bolo pôvodne naplánované, lebo bolo daždivé počasie.
Na akcii sa zúčastnili 4 osoby z obce: Gabriel Lenkey, Salaba Stanislav, Varga Štefan a starostka obce.

Majáles v Tibe - Starostka oboznámila s priebehom akcie, ktorá sa konala 11. Mája, a predložila poslancom
jej vyúčtovanie. Obec bola iba spoluorganizátorom akcie. Hudbu poskytoval Csík Dávid z obce zadarmo, za
prísľub starostky, že v budúcnosti mu budú mu umožnené skúšky DJ vo veľkej sále kultúrneho domu.
Poznamenala, že pred akciou nebolo prijaté uznesenie o tom, že motorkárom hradí obec guľáš na akcii.
Vyúčtovanie akcie tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.
Juniáles na deň detí
Juniáles organizovalo OZ PRO LE-TI dňa 15. júna od 16:00 hod. v areáli Centra rodín a obec bola
spoluorganizátorom. Hlavným programom podujatia bolo odovzdanie hotového podkrovia domu ľudových
tradícií. Sprievodné podujatia boli: stolný tenis, maľovanie na tvár, súťaže, remeselnícka dielňa, zážitkový
park. Obec, ako spoluorganizátor kúpila malý darček každému dieťaťu na akcii a dar do tomboly.
Plagát, pozvánka a vyúčtovanie akcie tvoria prílohu č. 5. tejto zápisnice.
5. Projekty – Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove – Kultminor, projekt cez Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny: dobrovoľnícka služba, pokračovanie obecného vodovodu, 3. Tábor pre mládež PRO LE-TI,
výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, výzvy
LEADER
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove - Kultminor
Starostka informovala poslancov, že na žiadosť obce Fond na podporu kultúry národnostných menšín
odporúčala 1000 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.
Projekt cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny: dobrovoľnícka služba
Starostka zopakovala poslancom, že 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.
Pokračovanie obecného vodovodu
Starostka informovala poslancov o priebehu pokračovania výstavby vodovodu. Na Environmentálny fond už
zaslala všetky potrebné dokumenty z uzatvoreniu zmluvy. Teraz prebiehajú vytyčovacie práce, a výstavba je
naplánovaná na mesiac júl. Kópia podpísanej zmluvy tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
3. Tábor pre mládež PRO LE-TI - starostka informovala poslancov, že OZ PRO LE-TI má aj v tomto
roku úspešný projekt na organizovanie tábora pre mládež. Tábor bude prebiehať od 18-ho do 25-ho augusta.
Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja –
starostka dala návrh na vypracovanie žiadosti o podporu v tomto programe s cieľom regenerácie okolia
reformovaného kostola – búrania rodinného domu, maštale, drevárne a riešenia elektriny v zostávajúcich
objektoch bývalej letnej kuchyne a garáže.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Vypracovaná žiadosť tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.
Výzvy LEADER - starostka informovala poslancov, že konečne MAS OZ KRAS dňa 7.6.2019 vyhlásila
svoje prvé výzvy pre obce na opatrenia 7.2., 7.4., a 7.5. Obec Bohúňovo na výzvy v zmysle platného
uznesenia OZ pripravuje dva projekty:
1. Obnova domu ľudových tradícií - projekt rieši výmenu okien a dverí na hlavnej budove, vnútorné opravy
vo veľkej sále a v predsieňach. Vybavené ohlásenie stavebných úprav, dokončené VO.
2. Novodobé ihrisko v Bohúňove II. etapa - projekt rieši rekonštrukciu detského ihriska a jeho rozšírenie
s prvkami na vonkajší fitnes. Vybavené ohlásenie stavebných úprav, podklady k VO pripravené
Onámenie tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
„Úprava verejného priestoru pri OÚ“ - Program obnovy dediny
Starostka informovala poslancov, že žiadosť obce o poskytnutie podpory formou dotácie
z environmentálneho fondu na rok 2019 v Programe obnovy dediny na „Úpravu verejného priestoru pri OÚ“
nebola podporená.
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. Oznámenie tvorí prílohu č.
10. tejto zápisnice.

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
Záverečný účet obce za rok 2018 vypracovala Mária Šeďová – účtovníčka obce. Návrh záverečného účtu
bol vyvesený na úradnú tabuľu obce v zmysle zákona od 03. 06. 2019 a zvesený dňa 21. 06. 2019. Nikto
z obyvateľov, ani hlavný kontrolór obce nemal pripomienku k návrhu. Poslanci schválili celoročné
hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad. Schválený záverečný účet tvorí prílohu č. 11. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto Hlasovanie
7. Žiadosť o povolenie umiestnenia telekomunikačného zariadenia
Starostka informovala poslancov, že spločnosť Tornalanet s. r. o. žiada od obce povolenie umiestnenia
telekomunikačného zariadenia na streche kultúrneho domu so zámerom vybudovania vlastnej siete na
poskytovanie telekomunikačních služieb. Firma poslala aj návrh dohody o umiestnení a prevádzkovaní
zariadenia, v ktorej navrhuje obci 100 eur nájomné za umiestnenie zariadenia za rok. Poslanci odročili
uznesenie v tejto veci z dôvodu, že chceli najprv zistiť či nie je zariadenie zdraviu škodlivé a akú elektrickú
spotrebu má za rok, nakoľko spoločnosťou navrhnuté nájomné sa im zdalo byť nízke. Dokumentácia tvorí
prílohu č. 12. tejto zápisnice.
8. Návrh nájomnej zmluvy SHR Mezeiová Erika
Starostka predložila návrh nájomnej zmluvy SHR Mezeiovej Eriky na obecné pozemky v extraviláne obce.
Poslanci prezreli navrhnutú zmluvu, a zistili, že sú v nej chyby. Celková prenajímaná plocha trvalého
trávnatého porastu je vyčíslená v nesprávnej mernej jednotke, ani výška navrhnutého nájomného nesedí po
vynásobení v žiadnej mierke. Preto poslanci sa zhodli, že o nájomnej zmluve budú hlasovať po jej oprave.
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 13. tejto zápisnice.
9. Žiadosť rímskokatolíckej cirkvi
Farský administrátor rímskokatolíckej cirkvi v mene Farnosti Narodenia Panny Márie v Čoltove žiadosťou
zo dňa 28. 05. 2019 žiada od obce poskytnutie priestorov na bohoslužobné účely v budove pri rodinnom
dome so súp. číslom 24 – v minulosti slúžiacej ako letná kuchyňa. Nakoľko v časti obce Bohúňovo ešte
stále zotrvávajú problémy so zásobovaním obce základnými potravinami obchodom Alexandry Bekeovej,
poslanci uvažovali s touto budovou ako možným malým obchodom. Nájomca bufetu v Tibe, podnikateľ
Szőke Jozef v minulosti už prejavil záujem o prenájom tejto budovy s cieľom prevádzkovania obchodu.
Poslanci dali za úlohu starostke zistiť u podnikateľa, či tu ešte chce otvoriť obchod aj v súčasnosti. Poslanci
konštatovali aj skutočnosť, že táto budova v tesnej blízkosti reformovaného kostola nie je práve
najvhodnejšie na prevádzkovanie obchodu. Kopia žiadosti tvorí prílohu č. 14. tejto zápisnice.
10. Zámenná zmluva- SHR Zsóri
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. Na dnešnú schôdzu doručil aj
zoznam navrhovaných parciel s uvedením ich výmery, druhu a vyznačil ich na mape. Jedná sa o výmenu
spolu 3335,30 m2 pôdy, z toho 210,40 m2 trvalého trávného porastu a zvyšných 3124,9 m2 ornej pôdy. Pán
Zsóri navrhol spolu 3453,93 m2 pôdy na výmenu v nasledovnom zložení: trvalý trávny porast – 2927,77 m2,
záhrada 96,83 m2, orná pôda – 429,33 m2. Poslanci neprijali túto ponuku na výmenu parciel, lebo orná pôda
má oveľa vyššiu hodnotu, ako trvalý trávny porast.
Hlasovanie za SHR Zsóri Štefanom navrhnutú výmenu
Za: nikto
Proti: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Zdržal sa hlasovania: nikto
Poslanci dali za úlohu starostke zistiť cenu znaleckého posudku na hore menované parcely. Návrh na
výmenu parciel tvorí prílohu č. 15. tejto zápisnice.

11. Kúpno-predajná zmluva bývalého urbariátu - Brúsnik
Starostka informovala poslancov, že obecné zastupiteľstvo v Bohúňove dňa 28. 06. 2018 uznesením č.
14/2018 schválilo predaj lesných pozemkov verejnou obchodnou súťažou, v prvom kole ponukou pre členov
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. Na verejnú obchodnú súťaž sa prihlásil iba jeden člen spoločenstva
InDevel s. r. o. dňa. 30. 07. 2018 s cenovou ponukou 3 159,00 eur, t. j. 0,30eur/m2 lesného pozemku. Firma
pripravila kúpnu zmluvu na podpis až teraz, ktorú starostka ukázala poslancom. Poznamenala, že
Pozemkové spoločenstvo Bohúňovskí pasienkári a urbárnici Bohúňovo bolo likvidované v roku 2018, svoje
peňažné prostriedky poskytli obci na výstavbu miesta poslednej rozlúčky za podmienku, že obec všetky
príjmy získané z titulu pozemkov už likvidovaného spoločenstva v budúcnosti zainvestuje do výstavby tohto
objektu. Podpísaná zmluva tvorí prílohu č. 16. tejto zápisnice.
12. Naše dedičstvo - návrh programov
V tomto bode poslanci spolu so starostkou zostavili program letnej oslavy obce Bohúňovo, ktorá bude 23ho a 24-ho augusta. Od 19-ho do 25- 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. Starostka navrhla nasledovný program oslavy:
23. august /piatok/ večer: Centrum rodín
Slávnostné otvorenie oslavy, Oslava “Strom života“, zasadenie jablone „pónyik“ – obec Bohúňovo
Založenie ZO spolku Rákóczi Szövetség, program pre deti – OZ PRO LE-TI
24. august /sobota/ poobede
Ekumenická bohoslužba v evanjelickom kostole,
Rodinné popoludnie v areáli centra rodín v programe: Gastrodeň, Nótaszó, János vitéz, kúzelník János
Habók, tradičná tvorivá dielňa, prehliadka izby miestnej histórie, stolný tenis, maľovanie na tvár, zážitkový
park, súťaže, hry... Pouličná zábava pred kultúrnym domom.
Obec Bohúňovo je hlavným organizátorom programov, v rámci rodinného popoludnia OZ PRO LE-TI
organizuje vystúpenie spolku Kuttyomfitty – János vitéz. V rámci projektu Tradičné tvorivé dielne – obec
organizuje remeselnícku dielňu a v rámci programu „Gólyahír”oslavu Strom života. Poslanci hlasovali za
navrhnutý program.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Návrh programov tvorí prílohu č. 17. tejto zápisnice.
13. Iné bežné záležitosti
Schválenie registratúrneho poriadku obce Bohúňovo
Starostka predložila poslancom aktualizovaný registratúrny poriadok obce v zmysle vyhlášky č. 49/2019
Z.z. vypracovaný Beátou Beke. Poslanci sa oboznámili s registratúrnym poriadkom a starostka dala hlasovať
jeho schválenie.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Schválený registratúrny poriadok obce Bohúňovo tvorí prílohu č.18. tejto zápisnice.
Schválenie vnútorného predpisu o evidencii a používaní pečiatok na obecnom úrade v Bohúňove
Starostka predložila poslancom aktualizovaný vnútorný predpis o evidencii a používaní pečiatok na
obecnom úrade v Bohúňove. Poslanci sa oboznámili s vnútorným predpisom a starostka dala hlasovať jeho
schválenie.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Schválený vnútorný predpis o evidencii a používaní pečiatok na obecnom úrade v Bohúňove tvorí prílohu
č.19. tejto zápisnice.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom
Starostka predložila poslancom návrh dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.
s. na pevnú linku obecného úradu Balík Biznis linka M za akciovú cenu 19,99 eur za mesiac na dobu 30
mesiacov. . Poslanci hlasovali za podpis dodatku.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Kópia podpísaného dodatku tvorí prílohu č. 20. tejto zápisnice.
Dodatok č. 001 k zmluvám o dodávke plynu
Starostka predložila poslancom návrhy dodatkov k zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský
priemysel a. s. druh tarify M3 kultúrný dom a M1 klub dôchodcov pre produkt výhodne kombi 24 do 30. 06.
2020. Poslanci hlasovali za podpis dodatku.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Kópia podpísaného dodatku tvorí prílohu č. 21. tejto zápisnice.
Objednávka programu biznis k zmluve o druženej dodávke elektriny
Starostka predložila poslancom Objednávku programu biznis k zmluve o druženej dodávke elektriny
Východoslovenskej energetiky a. s. na zľavu vo výške 10% s dobou viazanosti do 31. 03. 2022. Poslanci
hlasovali za podpis dodatku.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Kópia podpísanej objednávky tvorí prílohu č. 22. tejto zápisnice.
14. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu
Členovia komisie Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel a Andrea Ferdinandová prešli do druhej miestnosti
aby zasadali. Ostatní dvaja poslanci mali prestávku.
15. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky ku jednotlivým bodom rokovania.
16. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Ondrej Mihálik predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č.23 . tejto zápisnice.
17. 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
Béla Jánosdeák
Róbert Veszelovszký

Zapísala: starostka obce

