Zápisnica
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 02. 12. 2019

Prítomní boli:
Starosta obce:
Ágnes Takács
Poslanci OZ:
v plnom počte viď. Prezenčnú listinu
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
Referáty – Naše dedičstvo, VI. Jesenný festival, IX. Otvorená univerzita samospráv
Prebiehajúce projekty – pokračovanie vodovodu, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Regenerácia
okolia stredovekého kostola v Bohúňove 1. Etapa
6. Nové žiadosti o podporu: dokončenie vodovodu, projekty v programe Leader, Regenerácia okolia
stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa, oprava MK, projekt NÚP, Tradičné tvorivé dielne
v Bohúňove, Smerovanie k nulovému odpadu v Bohúňove, výzvy BGA zrt.
7. Znalecký posudok parciel pod bývalým družstevným dvorom
8. Návrh nájomnej zmluvy Mezeiová Erika SHR
9. Návrh nájomnej zmluvy PZ Śóš
10. Žiadosť o kúpu pozemku
11. Schválenie dodatku ku VZN
12. Aktualizácia cenníka služieb obecného úradu
13. Nasledujúca akcia – Rodinné popoludnie – oslava Mikuláša a tvorivá dielňa
14. Iné bežné záležitosti – schválenie odmien poslancov za rok 2019
15. Diskusia
16. Schválenie uznesení
17. Záver
Pozvánka na zasadnutie 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 Bélu Jánosdeáka a Andreu Ferdinandovú, a do návrhovej
komisie Ondreja Mihálika a Róberta Veszelovszkého. Návrhy boli poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala na predošlom zasadnutí OZ v Bohúňove dňa 19. 08. 2019 prijaté uznesenia č. 39/2019,
40/2019 a 41/2019 a informovala poslancov o ich splnení.
4. Referáty – Naše dedičstvo, VI. Jesenný festival, IX. 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.
IX. Otvorená univerzita samospráv - Starostka informovala poslancov, že IX. Otvorená univerzita
samospráv bola organizovaná vo Veľkom Mederi v dňoch 18-20. Októbra VI. Otvorenej univerzity
samospráv usporiadanej OZ PRO CIVIS od 12. Do 14 októbra vo Veľkom Mederi. Na univerzitu pozvala
každého poslanca, ale zúčastnila sa na nej iba sama. Z obce bola na univerzite aj Bíróová Katarína, ktorá
reprezentovala MO SMK. Prihlášky tvoria prílohu č. 4. tejto zápisnice.
IV. Jesenný festival - Starostka informovala poslancov o priebehu festivalu, ktorý sa začal 7. Októbra
s odovzdaním „vežovej zostavy” na detskom ihrisku v Bohúňove, pokračoval s premietaním v Centre rodín
a remeselníckou dielňou v suteréne kultúrneho domu. Tradičná oslava dňa dôchodcov sa konala tiež v rámci
festivalu dňa 21. Októbra. Beke Dávid s rozprávkou a hral Varga Milan. Dôchodcovia okrem teplej večery
a pohostenia dostali aj darček od samosprávy – remeselnícke mydlo. Posledný program jesenného festivalu
sa konal 22. Októbra: boli to slávnostná bohoslužba v evanjelickom kostole, odovzdanie dvojkríža - „Naše
dedičstvo“ na kopci nad dedinou a ochutnávka jedál v zasadačke kultúrneho domu. Vyúčtovanie akcie tvorí
prílohu č. 5. tejto zápisnice.

5. Prebiehajúce projekty – pokračovanie vodovodu, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Regenerácia
okolia stredovekého kostola v Bohúňove 1. Etapa .
6.
Nové žiadosti o podporu: dokončenie vodovodu, projekty v programe Leader, Regenerácia
okolia stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa, oprava MK, projekt NÚP, Tradičné tvorivé dielne v
Bohúňove, Smerovanie k nulovému odpadu v Bohúňove, výzvy BGA zrt.
Pokračovanie obecného vodovodu - Starostka informovala poslancov, že žiadosť o poskytnutie podpory
formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu na realizáciu environmentálnych opatrení v roku
2018 na pokračovanie obecného vodovodu včas – do 30. 10. 2017 - poslala na Environmentálny fond
spolu aj s prílohami. Povedala, že pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie na rok by mali brať do úvahy , že
sa nachádzame v menej rozvinutom okrese aj rozostavanosť vodovodu. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 7.
tejto zápisnice.
Úprava verejného priestranstva pri KD - Starostka predložila poslancom vypracovaný projekt žiadosti o
podporu : „Úprava verejného priestranstva pred KD“ v Programe obnovy dediny 2018. Kópia žiadosti tvorí
prílohu č. 8. tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne - Starostka informovala poslancov, že vznikla nová inštitúcia Fond na podporu
kultúry národnostných menšín u ktorej sa môžu menšiny v SR uchádzať sa o podpory namiesto Úradu
vlády SR. Poslanci súhlasili s tým, aby obec vypracovala projekt na pokračovanie tradičných tvorivých
dielní. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Oprava sociálnych priestorov v KD – Starostka informovala poslancov, že na znovu vypísanú výzvu č.
22/PR4V/2017 opatrenie : 7, podopatrenie 7.4 Pôdohospodárskej platobnej agentúry obec poslala žiadosť
o NFP na projekt „Oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome“ do konca novembra. Táto výzva už bola
raz vypísaná v roku 2016, ale projekty sa nevyhodnotili. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
Naše dedičstvo - BGA Zrt.
Starostka informovala poslancov že sa chystá vypracovať žiadosť o podporu ku nadácii Bethlen Gábor Zrt.
v Budapešti s cieľom pokračovania kultúrneho festivalu „Hagyatékunk a létünk - Naše dedičstvo. Poslanci
súhlasili s vypracovaním projektu. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 11. tejto zápisnice.
7. Znalecký posudok parciel pod bývalým družstevným dvorom

Vypracovaný návrh dodatku č. 2 k VZN obce č. 1/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bohúňovo bol vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa 27. 11. 2017.
a zvesený z nej dňa 13. 12. 2017. Občania nemali žiadne pripomienky k návrhu dodatku. Poslanci
jednomyseľne schválili dodatok č. 2 ku VZN obce Bohúňovo č. 1/2012 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohúňovo. Schválený dodatok k VZN tvorí
prílohu č.12. tejto zápisnice
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
8. Návrh nájomnej zmluvy Mezeiová Erika SHR
9. Návrh nájomnej zmluvy PZ Śóš
10. Žiadosť o kúpu pozemku
11. Schválenie dodatku ku VZN
Vypracovaný návrh VZN o chove a držaní zvierat na území Obce Bohúňovo bol vyvesený na úradnú tabuľu
obce dňa 27. 11. 2017 a zvesený z nej dňa 13. 12. 2017. Občania nemali žiadne pripomienky k návrhu
VZN. Poslanci jednomyseľne schválili Všeobecne záväzné nariadenie – o chove a držaní zvierat na území
Obce Bohúňovo. Schválené VZN tvorí prílohu č.13. tejto zápisnice
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
12.

Aktualizácia cenníka služieb obecného úradu

13. Úprava rozpočtu
Poslanci preštudovali Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 vypracovaný
účtovníčkou obce Máriou Šeďovou. Starostka im poskytla vysvetlenie k jednotlivým položkám. Prítomní 4
poslanci jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2017 a presun prostriedkov v uvedenom rozsahu.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 tvorí prílohu č. 14. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: Jánosdeák Béla
14. Iné bežné záležitosti – schválenie odmien poslancov za rok 2019, Ples samospráv Mikroregiónu
Domica, vyúčtovanie podpory OZ PRO LE-TI, fotky poslancov do Almanachu, reklamné smart
magnetky,
Starostka predložila poslancom vypracovaný návrh odmien pre poslancov: Ferdinandová, Leskoviansky
a Rákai za rok 2017, ktorý vypracovala v zmysle zásad odmeňovania poslancov OZ. Poznamenala, že
poslanci Csíková a Jánosdeák sa vzdali odmien za rok 2017. Poslanci súhlasili s predloženým návrhom.
Odmeny poslancov za rok 2017 tvoria prílohu č. 15. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Ples samospráv Mikroregiónu Domica - Starostka informovala poslancov, že tradičný ples samospráv
mikroregiónu sa bude konať 2. Februára 2018 a pozvala naňho prítomných poslancov. Poslanci nezmenili
uznesenie z roku 2015, to znamená, že súhlasili s tým, aby aj v roku 2017 bolo vstupné na ples hradené z

rozpočtu obce: poslancom OZ, občanom aktívne pracujúcim pre obec individuálne alebo v organizáciách:
ZO Csemadok, FK Sokol a OZ PRO LE-TI.
12. Diskusia
V diskusii ešte odzneli príspevky k jednotlivým bodom.
V ďalšom starostka informovala poslancov, že Tibay Teréz z Paksu – podporila miestnu časť obce Tiba 500
eurami.
V ďalšom starostka obce informovala poslancov, že Občianske združenie PRO LE-TI Bohúňovo č. 13, IČO:
42098998 chce vypracovať projekt na opravu budovy bývalej materskej školy so súp. č. 56 – ktorú
organizácia bezplatne dočasne užíva na základe zmluvy podpísanej dňa 29. 03. 2017. Podmienkou
poskytnutia dotácie na tento účel je predbežný súhlas obecného zastupiteľstva s predĺžením zmluvy na
dobu 20 rokov, v prípade, ak občianske združenie získa ďalšie finančné prostriedky na opravu tejto budovy.
Starostka dala hlasovať predlženie zmluvy v prípade ak občianske združenie získa ďalšie finančné
prostriedky na opravu tejto budovy.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
14. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Ondrej Mih8lik predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č. 20. tejto zápisnice.
15. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom za celoročnú prácu, 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:

Ondrej M i h á l i k
zástupca starostky

Béla Jánosdeák
Andrea Ferdinandová

Zapísala: Ágnes Takács, starostka

