Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 02. 02. 2015.
Prítomní boli:
Starosta obce: Ágnes Takács
Poslanci OZ:
viď. Prezenčnú listinu. Ospravedlnene chýbal poslanec Peter Leskoviansky
Ostatní prítomní: neboli

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

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Referáty – jesenný festival, oslava Mikuláša
Projekty – vyúčtovanie projektu Úradu vlády, oprava MK k cintorínu – financie, ÚPSVaR – AČ
Schválenie plánovaných rozvojových aktivít na rok 2015
Schválenie plánovaných podujatí na rok 2015
Aktuálne podujatia - maškarný ples pre deti, ples Mikroregiónu Domica, kladenie vencov, tradičný
environmentálny deň Mikroregiónu Domica
8. Podané žiadosti o podporu – pokračovanie obecného vodovodu, tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
9. Schválenie využitia všetkých možných podpôr na uskutočnenie schválených rozvojových aktivít a
podujatí
10. Žiadosť o podporu FK Sokol na rok 2015
11. Vypracovanie rozpočtu na rok 2015
12. Schválenie odpisov kníh v obecnej knižnici
13. Iné bežné záležitosti – aktivačné práce, bufet v Tibe...
14. Diskusia
15. Schválenie uznesení
16. 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 Tímeu Csíkovú a Petra Rákaiho. Do návrhovej komisie
bol zvolený podľa návrhu starostky: Béla Jánosdeák a Andrea Ferdinandová. Návrhy boli poslancami
jednomyseľne schválené.
3. Referáty - Jesenný festival, oslava Mikuláša
Jesenný festival - Starostka informovala poslancov o priebehu Jesenného festivalu, ktorý sa konal podľa
programu schváleného na zasadnutí dňa 23. 10. 2014. Obci vznikli výdavky iba na oslave Dňa dôchodcov.
Vyúčtovanie akcie tvorí prílohu č. 3. tejto zápisnice
Oslava Mikuláša - Starostka informovala poslancov o priebehu oslavy Mikuláša. Oslava sa konala dňa 6.
Decembra. Deti do 15 rokov tradične dostali balíčky od Mikuláša obce. Po rozdaní balíčkov deti mali
remeselnícku dielňu v zasadačke KD v rámci projektu „Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove“. Vyúčtovanie
akcie tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice

4. Projekty – vyúčtovanie projektu Úradu vlády, oprava MK k cintorínu – financie, ÚPSVaR – AČ
Vyúčtovanie projektu Úradu vlády – starostka informovala poslancov o ukončení projektu, a predložila
poslancom jeho vyúčtovanie, ktoré tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
Oprava MK k cintorínu v Bohúňove - Starostka informovala poslancov o tom, že v zmysle podpísanej
zmluvy s PPA obec musela predfinancovať celý projekt, až potom žiadať naspäť svoje výdavky. Obec preto
vybavila preklenovací úver od OTP banky Slovensko vo výške 19 602,19 Eur v zmysle podpísanej zmluvy
s PPA. DPH projektu /3920,44 Eur/ financovala v zmysle uznesenia OZ z finančných prostriedkov
poskytnutých štátom na výdavky DPH na predošlý projekt: Oprava KD a úprava jeho okolia. Obec s týmto
riešením nemusela vybaviť ďalší úver na DPH, ale jej ostal dlhodobý úver poskytnutý v roku 2013 na
financovanie výdavkov DPH pri oprave KD. Mesačná splátka tohto úveru je 51,00 Eur – stav úveru k 31.
12. 2014 bol cca 5200 eur. Starostka informovala poslancov, že za projekt opravy MK k cintorínu už PPA
refundovala 19 602,19 Eur obci v mesiaci december 2014, z čoho bol vyplatený preklenovací úver projektu
v OTP banke. Obec ešte môže žiadať naspäť od štátu 15 % zo zaplatenej DPH, ale až po zverejnení výzvy.
Vlastný zdroj projektu je 5 % - t. j. 980,11 Eur. Dokumenty tvoria prílohu č. 6. tejto zápisnice.
ÚPSVaR – AČ - starostka informovala poslancov o tom, že obec má podpísanú dohodu s ÚPSVaR
v Rožňave na 6 UoZ na vykonávanie aktivačnej činnosti od 1. 12. 2014 do 31. 05. 2015. Ostatní UoZ
podpísali dohodu priamo s obcou. Dohoda s ÚPSVaR prílohu č. 7. tejto zápisnice.
5. Schválenie plánovaných rozvojových aktivít na rok 2015
Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vypracovaným návrhom rozvojových aktivít na rok 2015, ktoré tvoria
prílohu č. 8. tejto zápisnice. Starostka poznamenala, že pri zostavovaní rozpočtu musia počítať s výdavkami
na ich realizáciu.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Rákai Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
6. Schválenie plánovaných podujatí na rok 2015
Starostka predložila poslancom návrh plánovaných podujatí na rok 2015. Všetci poslanci hlasovali za
návrh, ktorý tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Rákai Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
7. Aktuálne podujatia - maškarný ples pre deti, ples Mikroregiónu Domica, kladenie vencov, tradičný
environmentálny deň Mikroregiónu Domica
Maškarný ples pre deti - Starostka informovala poslancov o tom, že akcia je naplánovaná na 7. Februára
v zasadačke KD. Poprosila poslancov o pomoc v organizačných prácach priamo na akcii.
Ples Mikroregiónu Domica – starostka informovala poslancov, že tradiční ples samospráv mikroregiónu sa
bude konať 13. Februára 2015. Informovala poslancov aj o tom, že na tomto plese obec Bohúňovo doposiaľ
reprezentovali na základe pozvania tí obyvatelia, ktorí sa aktívne zapájajú do života obce. Na základe
uznesenia OZ č. 48/2011 zo dňa 15.12.2011. z obecnej pokladne bolo hradené vstupné na ples tým
účastníkom, ktorí sú členmi výborov aktívnych organizáciách obce, alebo v predošlom roku poskytli veľkú
pomoc obci pri podujatiach alebo v krízových situáciách. Starostka poznamenala, že obec momentálne
zápasí s finančnými ťažkosťami, z dôvodu daňových nedoplatkov, výdavkov na projekty a na úvery
v banke, a z dôvodu zvýšenia ceny elektriny za distribúciu. Poslanci dali návrh na uznesenie, aby v roku
2015 bolo vstupné na ples hradené z rozpočtu obce občanom aktívne pracujúcim vo výboroch organizácií –
ZO Csemadok, FK Sokol a Pavolovi Gyömbérovi s manželkou za výpomoc pri varení guľáša na športovom
festivale.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Rákai Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Kladenie vencov- starostka informovala poslancov, že dňa 15. 3. 2015 sa koná oslava 15. Marca
s kladením vencov pri pamätnom stĺpe. Organizátorom je MO SMK, a obec je spoluorganizátorom tejto
akcie. Starostka pozvala poslancov na oslavu.
Tradičný environmentálny deň Mikroregiónu Domica - starostka informovala poslancov, že akcia je
naplánovaná na 10. Apríl a na návrh starostu Ardova bude sa čistiť okolie Ardovského potoka. Trasa
čistenia má začiatok v Bohúňove a končí v Ardove. Starostka poznamenala, že nepozná túto oblasť, ani to,
ako sa dá sprístupniť z obce. Konštatovala, že z hlavnej cesty E 50 by to bolo veľmi nebezpečné. Poprosila
preto Bélu Jánosdeáka, aby pozrel menovanú oblasť. Potom starostka rozprávala poslancom o priebehu
predošlých čistiacich akcií.
8. Podané žiadosti o podporu – pokračovanie obecného vodovodu, tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
Pokračovanie obecného vodovodu - Starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť do EF na rok
2015 na pokračovanie obecného vodovodu. Vypracovaná žiadosť tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove - Starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť na Úrad vlády
SR na rok 2015 na pokračovanie tradičných tvorivých dielní v Bohúňove. Vypracovaná žiadosť tvorí
prílohu č. 10. tejto zápisnice.
9. Schválenie využitia všetkých možných podpôr na uskutočnenie schválených rozvojových aktivít
a podujatí
Starostka predložila poslancom návrh na uznesenie, využiť všetky možné podpory na uskutočnenie
schválených rozvojových aktivít a podujatí v roku 2015.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Rákai Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
10. Žiadosť o podporu FK Sokol - Futbalový klub Sokol Bohúňovo v žiadosti zo dňa 20. 01. 2015 žiada
od Obce Bohúňovo poskytnutie finančného príspevku na svoju činnosť vo výške 3500 Eur na rok 2015. V
prílohe žiadosti zaslali prehľad čerpania príspevku poskytnutého za rok 2014 a návrh výdavkov na rok 2015.
Starostka poznamenala, že obec je zápasí s finančnými ťažkosťami. Daňové príjmy mala o 7,12 % nižšie
ako oproti schválenému rozpočtu. Posledná štvrťročná splátka na rok 2014 v zmysle uznesenia OZ je tiež
znížená o 7,12 % t. j. z 500 eur na 357,60 splátka. Starostka poznamenala, že tú poslednú splátku obec
neuhradila na účet FK do konca januára 2015, lebo nemala z čoho. Poslanci nevedeli dať návrh na výšku
podpory na činnosť FK na rok 2015, a starostkin návrh na max. 2000 Eur s tými istými podmienkami, ako
doposiaľ boli neschválili - preto odročili schválenie podpory na ďalšie zasadnutie. Žiadosť FK s prílohami
tvorí prílohu č. 11. tejto zápisnice.
11. Vypracovanie rozpočtu na rok 2015
Starostka predložila poslancom finančnú uzávierku obce za rok 2014, spoločne prešli jednotlivé príjmy
a výdavky, a porovnávali schválený rozpočet so skutočným. Starostka povedala, že na základe očakávaných
príjmov, tejto uzávierky a schválených rozvojových aktivít a podujatí vypracuje návrh rozpočtu na
nasledujúce zasadnutie na schválenie. Finančná uzávierka za rok 2014 tvorí prílohu č. 12. tejto zápisnice.
12.Schválenie odpisov kníh v obecnej knižnici
Starostka predložila poslancom návrh knihovníčky na odpis kníh spolu 432 ks. Väčšina týchto kníh sa
nachádzala viackrát v knižnici, a zopár z nich sa stratila počas posledných desaťročí. Zoznam odpísaných
kníh tvorí prílohu č. 13. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Rákai Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

13. Iné bežné záležitosti – aktivačné práce, bufet v Tibe
Aktivačné práce - Starostka informovala poslancov o prebiehajúcom projekte NÚP §50 – aktivačné práce,
od 01. 12. 2014 Do 31. 05. 2015. Do projektu sú zapojení len 6 UoZ. Ostatní UoZ – 13 pracujú na
aktivačných prácach na základe dohody s obcou, bez príspevku od štátu.
bufet v Tibe – starostka informovala poslancov, že ešte nenašla nájomníka na prevádzkovanie bufetu
v Tibe.
7. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky ku jednotlivým bodom rokovania.

8. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Béla Jánosdeák predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č. 14. tejto zápisnice.
9. 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: Tímea Csíková
Peter Rákai

Zapísala: starostka obce

