Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 08. 11. 2016.
Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Ostatní prítomní:

Ágnes Takács
viď. Prez. listinu.
Ospravedlnene chýbali poslanci Leskoviansky Peter a Tímea Csíková
neboli

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Referáty – IV. stretnutie Palóc Világtalálkozó, Naše dedičstvo, VI. Otvorená univerzita, III. Jesenný
festival – divadlo, stretnutie, deň dôchodcov, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
6. Schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bohúňovo
7. Schválenie výzvy na obsadenie postu hlavného kontrolóra obce
8. Zmluva s firmou DEUS
9. Komunitný plán sociálnych služieb
10. Nové žiadosti o podporu: pokračovanie vodovodu, úprava verejného priestranstva pred KD
11. Podujatia v obci – III. Jesenný festival - regionálne obyvateľské fórum, IV. Rodinné popoludnie
a oslava Mikuláša
12. Iné bežné záležitosti – Stratégia OZ Kras, odvoz agátu z cintorína, miesto poslednej rozlúčky
13. Diskusia
14. Schválenie uznesení
Záver
Pozvánka na zasadnutie OZ 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 Petra Rákaiho a Andreu Ferdinandovú, a do návrhovej
komisie Bélu Jánosdeáka. Návrhy boli poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka postupne prečítala prijaté uznesenia na predošlom zasadnutí OZ v Bohúňove dňa 17. 08. 2016, a
informovala poslancov o ich splnení. /bolo ich 2 – uznesenie č. 16/2016 a 17/2016/
4. Referáty – IV. stretnutie Palóc Világtalálkozó, Naše dedičstvo, VI. Otvorená univerzita, III.
Jesenný festival – divadlo, stretnutie, deň dôchodcov, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
IV. stretnutie Palóc Világtalálkozó - Starostka informovala poslancov o priebehu podujatia
v Bátonyterenye /Maďarsko/, kde Aj obec Bohúňovo bola reprezentovaná. ZO Csemadoku v Bohúňocve
organizovalo autobusový výlet na stretnutie, na ktorom sa zúčastnili aspoň 15 z obce.

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.
VI. Otvorená univerzita VI. Otvorenej univerzity samospráv usporiadanej OZ PRO CIVIS od 13. Do 15
októbra vo Veľkom Mederi. Na univerzitu pozvala každého poslanca, ale zúčastnila sa na nej iba
poslankyňa Ferdinandová. Z obce bola na univerzite aj Bíróová Katarína, ktorá reprezentovala MO SMK,
a účastnícky poplatok /10 Eur/ hradila sama. Prihlášky tvoria prílohu č. 4. tejto zápisnice.
III. Jesenný festival – divadlo, stretnutie, deň dôchodcov - Starostka informovala poslancov o priebehu
festivalu, ktorý sa začal 1. Októbra s predstavením divadla GIKSZER, pokračoval so stretnutím Barátnő
klub so spisovateľkou a novinárkou Erzsébet Póda dňa 9. Októbra. Starostka poznamenala, že tieto dve
akcie organizovala ZO Csemadoku v Bohúňove a obec namala na nich žiadne výdavky. Tradičná oslava dňa
dôchodcov sa konala tiež v rámci festivalu dňa 22. Októbra. V kultúrnom programe oslavy vystúpila 20
ročná skupina Berkő a Beke Dávid s rozprávkou. Dôchodcovia okrem teplej večery a pohostenia dostali aj
darček – uterák. Vyúčtovanie akcie tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove - Starostka informovala poslancov, že prvá tvorivá dielňa v projekte
bola organizovaná v rámci spomienkovej oslavy Naše dedičstvo - 26. Augusta, piatok v remeselníckom
dome, kde účastníci vyrábali tradičné cestoviny csiga a tkali na krosne. Druhá tvorivá dielňa bola
organizovaná v rámci jesenného festivalu dňa 9. Októbra po stretnutí Barátnő klub v zasadačke kultúrneho
domu, kde účastníci vyrábali sviečky a plietli koše. Tretia, posledná dielňa sa uskutoční dňa 4. Decembra
v rámci IV. rodinného popoludnia. Bude to tradičná predvianočná tvorivá dielňa po rozdaní mikulášskych
balíčkov vo veľkej sále KD.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 - Poslanci jednohlasne schválili Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015, ktorá bola vyvesená na úradnú tabuľu obce dňa
13. 10. 2016 a zvesená dňa 07. 11. 2016. Ku správe nikto z obyvateľov nemal pripomienku. Správa tvorí
prílohu č. 6. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
6. Schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bohúňovo - Vypracovaný návrh VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohúňovo bol vyvesený na úradnú tabuľu obce
dňa 02. 09. 2016 a zvesený z nej dňa 04. 10. 2016. Občania nemali žiadne pripomienky k návrhu VZN.
Poslanci jednomyseľne schválili Všeobecne záväzné nariadenie – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohúňovo. Schválené VZN tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
7. Schválenie výzvy na obsadenie postu hlavného kontrolóra obce
OZ v Bohúňove vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb.,
nakoľko PaeDr. Sipkai Szilárd bol zvolený za hlavného kontrolóra obce Bohúňovo v roku 20010 na 6 rokov,
a má pracovnú zmluvu s obcou do 31. 12. 2016. Poslanci vo výzve ponechali doterajší úväzok: 0,055 t. j.
2,5 hod . týždenne, 10 hod. mesačne, určili kvalifikačné požiadavky na kontrolóra, súťažný materiál, termín
odovzdania prihlášky a deň voľby. Súhlasili s tým, aby výzva bola zverejnená na úradnej tabuli obce
a taktiež na webovej stránke obce: www.bohunovo.sk aspoň na 30 dní. Verejná vyhláška tvorí prílohu č. 8.
tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

8. Zmluva s firmou DEUS
Starostka informovala poslancov o novom zákone o eGovernmente o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o splnení povinností zaviesť elektronické služby pre samosprávy.
Poslanci súhlasili s podpísaním zmluvy s firmou DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska (DEUS). Zmluva tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
9. Komunitný plán sociálnych služieb
Starostka informovala poslancov, že obec ešte nemá vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb, preto
po vykonaní prieskumu trhu bolo by potrebné dať vypracovať tento plán. Poslanci s návrhom starostky
súhlasili. Prieskum tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
10. Nové žiadosti o podporu: pokračovanie vodovodu, úprava verejného priestranstva pred KD
Pokračovanie obecného vodovodu – starostka informovala poslancov, že žiadosť o poskytnutie podpory
formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu na realizáciu environmentálnych opatrení v roku
2017 na pokračovanie obecného vodovodu včas – do 30. 10. 2016 - poslala na Environmentálny fond spolu
aj s prílohami. Poslanci jednohlasne súhlasili s vypracovaním žiadosti. Žiadosť tvorí prílohu č. 11. tejto
zápisnice.
Program obnovy dediny – Starostka informovala poslancov, že vypracovala aj odoslala žiadosť o podporu
na projekt: „Úprava verejného priestranstva pred KD“ v Programe obnovy dediny 2017. Kópia žiadosti tvorí
prílohu č. 12. tejto zápisnice.
11. Podujatia v obci – III. Jesenný festival - regionálne obyvateľské fórum, IV. Rodinné popoludnie a
oslava Mikuláša
III. Jesenný festival - regionálne obyvateľské fórum - Starostka oboznámila poslancov s posledným
podujatím III. Jesenného festivalu, ktorým bude regionálne obyvateľské fórum pre plešivecký región pod
názvom: Produkty a pozoruhodnosti v plešiveckom regióne pod vedením OZ GAZDA dňa 12. 11. 2016. od
14.00 h. vo veľkej sále KD. Sprievodnými podujatiami fóra budú veľtrh a prezentácia výrobkov, a otvorenie
výstavy malieb Marty Vajdovej z Gemerskej Hôrky, remeselnícka dielňa: popracovanie kože a kožené
výrobky. Prednášky budú v maďarskom jazyku. Podujatie podporuje OZ GAZDA aj Szabolcs Fejedelem
Lovasíjászai Egyesület z maďarskej obce Magy s občerstvením. Poslanci nemali námietky proti programu.
Navrhnutý programu festivalu tvorí prílohu č. 13. tejto zápisnice.
IV. Rodinné popoludnie a oslava Mikuláša – Poslanci nemali námietky proti tomu, aby oslava Mikuláša
v tomto roku bola súčasťou podujatia ZO Csemadoku v Bohúňove IV. rodinné popoludnie, ktorého
spoluorganizátorom je aj samospráva obce. Podujatie sa uskutoční 4. Decembra 2016. V programe bude
stretnutie Hazajárók v maďarskom jazyku, koncert Evy Meistnerovej z Budapešti, oslava Mikuláša
a predvianočná tvorivá dielňa v organizovaní samosprávy obce. Tradične deti do 15 rokov s trvalým
pobytom v obci dostanú mikulášsky balíček od obce. Starostka poprosila zástupcu B. Jánosdeáka, aby bol
Mikulášom na akcii. Poznamenala, že predvianočná tvorivá dielňa bude treťou poslednou tvorivou dielňou
projektu Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove. Navrhnutý program IV. Rodinného popoludnia tvorí prílohu
č. 14. tejto zápisnice.
12.
Iné bežné záležitosti – Stratégia OZ Kras, odvoz agátu z cintorína, miesto poslednej rozlúčky
Stratégia OZ Kras - Starostka oznámila poslancom, že Pôdohospodárska Platobná agentúra stiahla svoju
výzvu týkajúcu sa odovzdania vypracovanej stratégie miestných akčných skupín v programe LEADER,
a znovu ju vypísala na menšiu sumu. Preto kancelária MAS Kras teraz prepracuje stratégiu územia v zmysle
novej výzvy.
odvoz agátu z cintorína – starostka informovala poslancov, že Kulik Gejza ponúkol rozpílil nebezpečný
agát na cintoríne, aj odviezol z neho časť. Prácu vykonal bez ešte v ten deň večer, keď mu starostka
povedala podmienky, takže nebolo možné kontrolovať, či to bola približne tretina dreva za prácu. Zostatok z
dreva UoZ na AČ priviezli na vykurovanie veľkej sály za KD.

Miesto poslednej rozlúčky – Starostka ukázala poslancom štúdiu a navrhnutú vizualizáciu altánku na
cintoríne v Bohúňove vyhotovenú firmou STAVOMAT z Rimavskej Soboty. Prítomným poslancom táto
štúdia sa viac páčila, ako predošlá – vyhotovená s firmou BK Ateliér z Rožňavy, ale zhodli sa na tom, že
ešte bude potrebné vykonať menšie zmeny v nej. Poverili starostku s jednaním v tejto veci s firmou
STAVOMAT. Štúdia tvorí prílohu č. 15. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
9. Diskusia
V diskusii ešte odzneli príspevky k jednotlivým bodom.
10. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie B. Jánosdeák predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č. 16. tejto zápisnice.
9. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom za štvorročnú prácu v OZ v Bohúňove
a zasadnutie ukončila.

Ing. Ágnes T a k á c s
starostka obce

Béla Jánosdeák
zástupca starostky

Overovatelia zápisnice: Peter Rákai
Andrea Ferdinandová

Zapísala: starostka obce

