Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 16. 03. 2016.
Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

Ágnes Takács
viď. Prezenčnú listinu ospravedlnene chýbala poslankyňa Tímea Csíková a
hlavný kontrolór obce Szilárd Sipkai PaeDr.
Ostatní prítomní: neboli

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Referáty – pracovné zasadnutie členov Združenia obcí „Mikroregión Domica“ v Bohúňove, ples
Mikroregiónu Domica, maškarný ples pre deti, kladenie vencov
5. Prebiehajúce projekty – Úpsvar §52a – dobrovoľnícka činnosť
6. Lekenyei Teátrum – vyúčtovanie, Samácia miest s nelegálnym odpadom - vyúčtovanie
7. Podané projekty – pokračovanie vodovodu, tradičné tvorivé dielne, Hagyatékunk a létünk
8. Nové výzvy – Pôdohospodárska platobná agentúra, Košický samosprávny kraj
9. Žiadosť o podporu a vyúčtovanie - FK Sokol
10. Žiadosť o podporu - ZO Csemadok
11. Schválenie rozpočtu na rok 2016
12. Žiadosť o kúpu pozemku
13. Nasledujúce akcie: Environmentálny deň Mikroregiónu Domica: Bohúňovo - Čoltovo, vatra,
III. Rodinné popoludnie. – spoluorganizátor, kultúrny festival
14. Iné bežné záležitosti – kontrola vodovodu postaveného v roku 2006, aktivačné práce, činnosť OZ
KRAS, PD altánku a výrub stromu na cintoríne v Bohúňove, stavebné povolenie sociálneho
zariadenia na športovom ihrisku, schválenie PHSR Bohúňova...
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. 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 Petra Rákaiho a Petra Leskovianského. Do návrhovej
komisie bol zvolený podľa návrhu starostky: Béla Jánosdeák a Andrea Ferdinandivá. Návrhy boli
poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka postupne prečítala všetkých prijatých uznesení /boli 2/ na zasadnutí OZ v Bohúňove dňa 22. 12.
2015, a informovala poslancov o ich splnení.
4. Referáty - pracovné zasadnutie členov Združenia obcí „Mikroregión Domica“ v Bohúňove, ples
Mikroregiónu Domica, maškarný ples pre deti, kladenie vencov
Pracovné zasadnutie členov Združenia obcí „Mikroregión Domica“ v Bohúňove – starostka
informovala poslancov, že dňa 12.01.2016 o 10,00 hod. sa konalo pracovné zasadnutie členov Združenia
obcí „Mikroregión Domica“ v Bohúňove v zasadačke kultúrneho dom, ktoré sa tradične koná každý druhý

mesiac v inej obci z 19 členských obcí. Starostka predložila poslancom vyúčtovanie výdavkov stretnutia,
ktoré tvorí prílohu č. 3. tejto zápisnice.
Ples Mikroregiónu Domica – starostka informovala poslancov o priebehu plesu Mikroregiónu Domica,
ktorý sa konal 5. Februára 2016. Obec Bohúňovo reprezentovali dva páry - 4 osoby, všetkým 4 účastníkom
podľa priloženého zoznamu v sume 68 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. 4. tejto zápisnice.
Maškarný ples pre deti - Starostka informovala poslancov, že maškarný ples pre deti pod názvom
fašiangový karneval sa konal dňa 13. 2. 2016. Vyúčtovanie akcie tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
Kladenie vencov - Starostka informovala poslancov o priebehu akcie kladenie vencov, ktorá sa konala dňa
13. 3. 2016. Vyúčtovanie akcie tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice.
5. Prebiehajúce projekty – Úpsvar §52a – dobrovoľnícka činnosť
Starostka informovala poslancov, že od 1. Januára do konca apríla 2016 je spolu 9 UoZ na aktivačnej
činnosti, §52a formou dobrovoľníckej služby, a 3 z nich končia až koncom júna. Nezamestnaní v tomto
projekte musia odrobiť týždenne 20 eur pri obci, a dostanú od úradu práce za to 198,09 eur. Poslanci dali
návrhy na práce, ktoré by mali títo UoZ vykonať v obci.
6. Lekenyei Teátrum - vyúčtovanie, Sanácia miest s nelegálnym odpadom - vyúčtovanie
Lekenyei Teátrum - vyúčtovanie - Obec projekt ukončila aj vyúčtovala v zmysle podpísanej zmluvy.
Samácia miest s nelegálnym odpadom - vyúčtovanie - Obec projekt ukončila aj vyúčtovala v zmysle
podpísanej zmluvy.
7. Podané projekty – pokračovanie vodovodu, tradičné tvorivé dielne, Hagyatékunk a létünk
Pokračovanie vodovodu – starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosťo podporu na
Environmentálny fond na rok 2016. Vypracovaná žiadosť tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne - starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o podporu na organizovanie
tvorivých dielní na Úrad vlády SR v programe národnostných menšín na rok 2016 s názvom Tradičné
tvorivé dielne v Bohúňove. Vypracovaná žiadosť tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.
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. Vypracovaná žiadosť tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
8. Nové výzvy – Pôdohospodárska platobná agentúra, Košický samosprávny kraj
Pôdohospodárska platobná agentúra – starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o nenávratný
finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre Základne služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach, Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
v oblasti investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej
infraštruktúry s názvom: Oprava sociálnych zariadení v KD. Projekt obsahuje opravu a modernizáciu
všetkých sociálnych zariadení v kultúrnom dome. Starostka poznamenala, že dátum uzavretia výzvy je
23.03.2016, kedy žiadosť s prílohami už musí byť v Bratislave. Sľúbila poslancom, že veľmi sa bude snažiť
stihnúť tento termín. Vypracovaná žiadosť tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
Košický samosprávny kraj – starostka informovala poslancov o možnosti získania dotácie v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja č. 3/2006. Poslanci nemali námietky
proti tomu, aby starostka v zmysle plánovaných aktivít a podujatí vypracovala žiadosť o poskytnutie
podpory.
9. Žiadosť o podporu a vyúčtovanie - FK Sokol - Futbalový klub Sokol Bohúňovo v žiadosti zo dňa 16.
02. 2016 žiada od Obce Bohúňovo poskytnutie finančného príspevku na svoju činnosť vo výške 3500 Eur na
rok 2016. V prílohe žiadosti zasielali prehľad čerpania príspevku poskytnutého za rok 2015 a návrh
výdavkov na rok 2016.
Poslanci schválili dotáciu pre FK Sokol na rok 2016 max. 2000 Eur s tým, že skutočná suma príspevku bude
percentuálne závislá od sumy skutočných daňových príjmov obce za rok 2016 oproti naplánovaným.
Schválený príspevok bude uhradený na účet futbalového klubu v štyroch splátkach v nasledovných
termínoch:
1. splátka – 500,00 Eur do konca marca 2016

2. splátka – 500,00 Eur do konca júna 2016
3. splátka - 500,00 do konca septembra 2016
4. posledná splátka maximálne 500 Eur - ktorá v prípade nižších skutočných daňových príjmov oproti
plánovaným môže byť percentuálne znížená - bude uhradená na účet FK do konca januára 2017 /po
účtovnej uzávierke r. 2016.
Futbalový klub môže použiť poskytnutú podporu výlučne na výdavky na svoju činnosť a je povinný
predložiť vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku spolu s kópiami účtovných dokladov
poskytovateľovi do 28. 02. 2017. Dokumentácia tvorí prílohu č. 11. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
10. Žiadosť o podporu - ZO Csemadok
ZO CSEMADOKU v Bohúňove v žiadosti zo dňa 18. 02. 2016 žiada od Obce Bohúňovo poskytnutie
finančného príspevku na svoju činnosť vo výške 200 Eur na rok 2016. Žiadanú sumu potrebujú na
propagačné výdavky, na občerstvenie a na honorár pre vystupujúcich v rámci III. a IV. Rodinného
popoludnia. Poslanci schválili 200 eur dotácie pre ZO CSEMADOKU v Bohúňove. ZO Csemadok-u môže
použiť poskytnutú podporu výlučne na výdavky na svoju činnosť a je povinný predložiť vyúčtovanie
poskytnutého finančného príspevku spolu s kópiami účtovných dokladov poskytovateľovi do 28. 02. 2017.
Dokumentácia tvorí prílohu č. 12. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
11. Schválenie rozpočtu na rok 2016
Starostka predložila poslancom návrh rozpočtu obce na roky 2016, 2017 a 2018, v ktorom boli zohľadnené
aj plánované aktivity a podujatia na rok 2016. Návrh rozpočtu na rok 2016 bol vyvesený na úradnú tabuľu
dňa 29. 02. 2016 a zvesený dňa 16. 03. 2016. 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 2016. Potom prebehlo hlasovanie nasledovne:
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
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 2016 a 2017. Návrh a
schválený rozpočet tvorí prílohu č. 13. tejto zápisnice.
12. Žiadosť o kúpu pozemku
Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou Ing. Ondreja Doboša o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce zo dňa 09. 02. 2016. Žiadateľ k žiadosti predložil aj geometrický plán a výpisy z LV obce č. 252,437
a 420. Poslanci prezreli všetky parcely v žiadosti. Nemali námietky proti ich predaju, nakoľko predmetné
parcely rodina žiadateľa používa už minimálne 40 rokov. Starostka podotkla, že obec je však povinná
postupovať pri nakladaní s majetkom vo svojom vlastníctve v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obci, a môže predať svoj majetok najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Poslanci
súhlasili s vyhotovením znaleckého posudku na predmetné parcely. Nakoľko v žiadosti sú uvedené časti až
z 3 parciel, z ktorých na každú jednu parcelu sa vzťahuje iný odsek § 9 hore menovaného zákona alebo aj
osobitný predpis - preto obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že až na svojom nasledujúcom zasadnutí prijme
uznesenie o spôsobe predaja jednotlivých parciel v zmysle platného zákona. Na toto zasadnutie bude
pozvaný aj žiadateľ. Žiadosť tvorí prílohu č. 14. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

13. Nasledujúce akcie: Environmentálny deň Mikroregiónu Domica: Bohúňovo - Čoltovo, vatra,
III. Rodinné popoludnie. – spoluorganizátor, kultúrny festival
Environmentálny deň Mikroregiónu Domica: Bohúňovo - Čoltovo - Starostka informovala poslancov,
že dňa 22. Apríla 2016 sa uskutoční tradičný environmentálny deň Mikroregiónu Domica pod názvom
„Buzgó - Agyagos“ v katastroch obcí Bohúňovo a Čoltovo. Otvorenie akcie sa uskutoční v Bohúňove pred
kultúrnym domom. Trasa čistenia vedie ku prameňu Buzgó a ďalej ku polovníckej chate, kde bude
poskytnuté občerstvenie pre účastníkov. Podujatie bude ukončené v Čoltove opred kultúrnym domom
s podávaním guľáša. Starostka pozvala poslancov na environmentálny deň. Povánka tvorí prílohu č. 15.
tejto zápisnice.
Vatra – Starostka informovala poslancov, že nasledujúca akcia samosprávy obce podľa schváleného
kalendáru podujatí bude vatra – 7. Mája v sobotu. V poslednom období na vatre sa už zúčastňuje málo ľudí,
preto starostka nechala poslancom na uváženie, či samospráva obce nemá zrušiť túto akciu. Poslanci
hlasovali za organizovanie akcie. Plakát tvorí prílohu č. 16. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
III. Rodinné popoludnie. – spoluorganizátor - Starostka informovala poslancov o tom, že ZO Csemadoku
dňa 29. Mája 2016. Organizuje III. Rodinné popoludnie, a samospráva obce bude spoluorganizátorom tejto
akcie. Podujatie bude mať charitatívny charakter. Hlavným programom bude koncert členov skupiny
Kormorán a vystúpi aj spevokol detského domova z Rátu /Ukrajina/. Príjem zo vstupeniek na koncert bude
odovzdané vedúcim detského domova. Starostka pozvala poslancov na akciu. Plakát tvorí prílohu č. 17.
tejto zápisnice.
Kultúrny festival – poslanci hovorili o organizovaní letného kultúrneho festivalu, termín určili na koniec
augusta 2016.
14. Iné bežné záležitosti – kontrola vodovodu postaveného v roku 2006, aktivačné práce, činnosť OZ
KRAS, PD altánku a výrub stromu na cintoríne v Bohúňove, stavebné povolenie sociálneho
zariadenia na športovom ihrisku, schválenie PHSR Bohúňova, webová stránka obce...
Kontrola vodovodu postaveného v roku 2006 - Starostka informovala poslancov, že na neznámy podnet
zamestnanci Environmentálneho fondu dňa 21. Januára na základe poverenia 90/2015 zo dňa 22.12.2015
vykonali fyzickú kontrolu prác, ktoré vykonala obec na akcii „Bohúňovo – vodovod, kanalizácia a ČOV I.
etapa, 2. stavba – SO 08 Rozvodná vodovodná sieť na základe Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie
č. 45937 08U01 za rok 2006. Kontrola nezistila žiadne nedostatky a nezrovnalosti v čerpaní dotácie.
Dokumentácia kontroly tvorí prílohu č. 18. tejto zápisnice.
Aktivačné práce - Starostka informovala poslancov, že do projektu NÚP §50 – aktivačné práce
momentálne nie je zapojený ani jeden UoZ, nakoľko nikto z nich nespĺňa potrebné kritéria. UoZ, ktorí nie sú
zapojení do dobrovoľníckej služby pracujú na aktivačných prácach na základe dohody s obcou, bez
príspevku od štátu.
Činnosť OZ KRAS – Starostka informovala poslancov o tom, že OZ Kras vypracovalo aj odovzdalo
stratégiu územia na programovacie obdobie 2014-2020, ktorú bude môcť realizovať iba v prípade jej
úspešnosti.
PD altánku na cintoríne v Bohúňove – starostka oznámila poslancom, že na výzvu PPA o nenávratný
finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 obec nemala šancu pripraviť žiadosť o
finančný príspevok kvôli časovej náročnosti.
Výrub stromu na cintoríne v Bohúňove – Starostka informovala poslancov, že na základe uznesenia č.
39/2015 zo dňa 30. 11. 2015 bola podpísaná zmluva o dielo dňa 05. 03. 2016 na výrub 2 stromov na
cintoríne v Bohúňove s konateľom firmy Galčík s. r. o. na základe ponuky zo dňa 02. 11. 2015 spolu dva
stromy za 350 eur. Práca bude vykonaná do 31. 03. 2016. Podpísaná zmluva tvorí prílohu č. 19. tejto
zápisnice.
stavebné povolenie sociálneho zariadenia na športovom ihrisku - starostka informovala poslancov, že
vybavuje potrebné stanoviská ku začatiu stavebného konania.
schválenie PHSR Bohúňova – starostka predložila poslancom opravené PHSR Bohúňova na
programovacie obdobie 2015-2024. Poslanci prezreli dokument, a potom hlasovali za jeho schválenie.
Schválený PHSR prílohu č. 20. tejto zápisnice.

Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
webová stránka obce - Starostka informovala poslancov, že obec Bohúňovo nemá funkčnú webovú
stránku, ktorú zo zákona každá obec musí mať. Vypýtala cenové ponuky na sfunkčnenie starej stránky na
adrese www.bohunovo.sk od troch firiem, z nich dve cenové ponuky aj poslali: Mgr. Gabriel Gajdoš
a Galileo Corporation. Starostka na základe profesionality týchto ponúk navrhla poslancom prijať ponuku
firmy Galileo Corporation. Firma sa zaviazala za akčnú cenu 290 Eur /pôvodne 590 Eur/ bez DPH vyrobiť
novú webovú stránku pre obec, a ročné náklady na aktualizáciu a údržbu stránky za akčnú cenu 199 Eur
/pôvodne 349 eur / bez DPH/ . Poslanci hlasovali za vyhotovenie webovej stránky obce v zmysle ponuky
firmy Galileo Corporation. Dokumentácia tvorí prílohu č. 21. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
15. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky ku jednotlivým bodom rokovania. Starostka informovala poslancov,
že na obecný úrad bola nútená kúpiť novú tlačiareň, nakoľko na doposiaľ používanej 8 ročnej sa už nedali
robiť fotokópie. Tlačiareň stála 273 Eur. Ďalej musela kúpiť aj nový počítač na účtovníctvo, nakoľko
predošlý už sa nedal opraviť. Počítač stál 169,61 eur.
16. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Béla Jánosdeák 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.

Ing. Ágnes T a k á c s
starostka obce

Béla Jánosdeák
zástupca starostky

Overovatelia zápisnice: Peter Rákai
Peter Leskoviansky
Zapísala: starostka obce

