Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 26. 03. 2015.
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.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Referáty – ples Mikroregiónu Domica, maškarný ples pre deti, kladenie vencov
Oprava MK k cintorínu – finančný referát
Nové výzvy – Výzva nadácie Bethlen Gábor a Nadácie pre deti Slovenska
Žiadosť o podporu - FK Sokol
Schválenie rozpočtu na rok 2015
Environmentálny deň Mikroregiónu Domica
VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce
Bohúňovo a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
10. Iné bežné záležitosti – akčná ponuka VSE, aktivačné práce, oprava cesty na cintoríne v Bohúňove,
PD altánku na cintoríne v Bohúňove, územné konanie revitalizácie mŕtveho ramena Slanej, požiarny
projekt sociálneho zariadenia na športovom ihrisku...
11. Diskusia
12. Schválenie uznesení
13. Záver
Pozvánka na zasadnutie OZ tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na rokovaní OZ. Navrhla rozšíriť program rokovania o body:
Za bod 2 pridať ďalší bod: Kontrola uznesení
Za bod 6 pridať ďalší bod: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
Rozšírený 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 Andreu Ferdinandovú a Petra Leskovianského. Do
návrhovej komisie bol zvolený podľa návrhu starostky: Béla Jánosdeák a Peter Rákai. Návrhy boli
poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka postupne prečítala všetkých prijatých uznesení /bolo ich 5/ na predošlom zasadnutí OZ v
Bohúňove dňa 02. 02. 2015, a informovala poslancov o ich splnení.
4. Referáty - ples Mikroregiónu Domica, maškarný ples pre deti, kladenie vencov
Ples Mikroregiónu Domica – starostka informovala poslancov o priebehu plesu Mikroregiónu Domica,
ktorý sa konal 13. Februára 2015. Obec Bohúňovo reprezentovali tri páry - 6 osôb, z nich 4 účastníkom
podľa priloženého zoznamu v sume 64 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. 3. tejto zápisnice.
Maškarný ples pre deti - Starostka informovala poslancov, že maškarný ples pre deti, ktorá sa mala konať
dňa 7. 2. 2015. kvôli jej chorobe sa nekonala.
Kladenie vencov - Starostka informovala poslancov o priebehu akcie kladenie vencov, ktorá sa konala dňa
15. 3. 2015. Vyúčtovanie akcie tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.

5. Oprava MK k cintorínu – finančný referát
Starostka informovala poslancov o tom, že obec na základe zverejnenej výzvy podala žiadosť na PPA
o úhradu časti dane z pridanej hodnoty /Malo by to byť 75% z DPH projektu, t. j. 2940,33 eur/. Túto sumu
navrhla využiť na zníženie zostatku dlhodobého úveru, poskytnutého v roku 2013, ktorú obec spláca
s mesačnou splátkou 51,00 eur. K 31. 12. 2014 bolo 5150,89 eur zostatok na úverovom účte. Poslanci
s návrhom starostky jednohlasne súhlasili. Žiadosť tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
6. Nové výzvy – Výzva nadácie Bethlen Gábor a Nadácie pre deti Slovenska
Výzva nadácie Bethlen Gábor – starostka oboznámila poslancov s výzvou nadácie Bethlen Gábor /HU/
na podporu akcie v roku 2015 a povedala im, že plánuje na výzvu vypracovať žiadosť na podporu podujatí
schválených poslancami na rok 2015. Poslanci s tým súhlasili. Vypracovaná žiadosť tvorí prílohu č. 6. tejto
zápisnice.
Výzva nadácie Nadácie pre deti Slovenska - Starostka informovala poslancov o možnosti získania
podpory na organizáciu rôznych podujatí pre deti, a povedala im, že bude sa snažiť pripraviť žiadosť aj na
túto výzvu.
7. 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 zasielali prehľad čerpania príspevku poskytnutého za rok 2014 a návrh výdavkov na rok
2015.
Poslanci schválili dotáciu pre FK Sokol na rok 2015 max. 2000 Eur s tým, že skutočná suma príspevku bude
percentuálne závislá od sumy skutočných daňových príjmov obce za rok 2015 oproti naplánovaným.
Schválený príspevok bude uhradený na účet futbalového klubu v štyroch splátkach v nasledovných
termínoch:
1. splátka – 500,00 Eur do konca marca 2015
2. splátka – 500,00 Eur do konca júna 2015
3. splátka - 500,00 do konca septembra 2015
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 2016 /po
účtovnej uzávierke r. 2015.
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. 2016. Dokumentácia tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
8. Schválenie rozpočtu na rok 2015
Starostka predložila poslancom návrh rozpočtu obce na roky 2015, 2016 a 2017, v ktorom boli zohľadnené
aj plánované aktivity a podujatia. Návrh rozpočtu na rok 2015 bol vyvesený na úradnú tabuľu dňa 27. 02.
2015 a zvesený dňa 20. 03. 2015. Z obyvateľov obce nikto nemal k návrhu pripomienky. 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. 8. tejto zápisnice.
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
Poslanci jednohlasne schválili Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014, ktorá
bola vyvesená na úradnú tabuľu obce dňa 27. 02. 2015 a zvesená dňa 20. 03. 2015. Správa tvorí prílohu č. 9.
tejto zápisnice
10. Environmentálny deň Mikroregiónu Domica
Starostka informovala poslancov, že je zmenená trasa čistenia. Nakoľko z Bohúňova sa bezpečne nedá
prejsť na brehu ardovského potoka do Ardova, akcia sa uskutoční v inom katastri. Béla Jánosdeák tiež
potvrdil túto skutočnosť. Starostka pozvala poslancov na environmentálny deň. Povánka tvorí prílohu č. 10.
tejto zápisnice.
11. VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce
Bohúňovo a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné bežné záležitosti
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na území obce Bohúňovo a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bol vyvesený na úradnú

tabuľu obce dňa 03. 03. 2015 a zvesený z nej dňa 25. 03. 2015. Občania nemali žiadne pripomienky
k návrhu VZN. Poslanci jednomyseľne schválili Všeobecne záväzné nariadenie – o podmienkach
prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bohúňovo a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia. VZN tvorí prílohu č. 11. tejto zápisnice.
12.
Iné bežné záležitosti – akčná ponuka VSE, aktivačné práce, oprava cesty na cintoríne v
Bohúňove, PD altánku na cintoríne v Bohúňove, územné konanie revitalizácie mŕtveho ramena
Slanej, požiarny projekt sociálneho zariadenia na športovom ihrisku...
akčná ponuka VSE - Starostka predložila poslancom akčnú ponuku VSE na odber elektrickej energie pre
obec. Po diskusii poslanci neschválili podpis tejto ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 12. tejto zápisnice.
Aktivačné práce - Starostka informovala poslancov o prebiehajúcom projekte NÚP §50 – aktivačné práce,
od 01. 12. 2014 Do 31. 05. 2015. Do projektu je zapojených len 6 UoZ. Ostatní UoZ – 20 pracujú na
aktivačných prácach na základe dohody s obcou, bez príspevku od štátu. Kópia zmluvy tvorí prílohu č. 13.
tejto zápisnice.
Oprava cesty na cintoríne v Bohúňove – poslanci diskutovali o tom, že akým spôsobom by sa dala opraviť
cesta na cintoríne v Bohúňove, aby pohrebné auto vedelo bez problému vyjsť na kopec aj v mokrom počasí.
Béla Jánosdeák navrhol vykonať prieskum trhu na stavebné práce. Nikto z poslancov nemal proti tomu
námietky.
PD altánku na cintoríne v Bohúňove – starostka ukázala poslancom hotové štúdiá na výstavbu altánku na
cintoríne v Bohúňove, v ktorých altánok je navrhnutý v pravom hornom rohu cintorína pri oplotení
s možnosťou dostavby domu smútku v druhej etape. Toto riešenie počíta s výkopovými prácami vo veľkom
objeme – s možnosťou natrafenia na skaly. Poslanci navrhli, aby altánok bol umiestnený nižšie alebo
v ľavom rohu cintorína na mieste veľko-rozmerového kontajnera.
Územné konanie revitalizácie mŕtveho ramena Slanej – starostka informovala poslancov, že na projekt
revitalizácie mŕtveho ramena Slanej v Bohúňove práve zaobstaráva stanoviská potrebné k územnému
konaniu.
Požiarny projekt sociálneho zariadenia na športovom ihrisku - starostka informovala poslancov, že
k stavebnému povoleniu je potrebný aj požiarny projekt, ktorý na základe dohody sponzorsky urobí pre obec
Ing. Kulik Róbert.
bufet v Tibe – starostka informovala poslancov, že ešte nenašla nájomníka na prevádzkovanie bufetu
v Tibe.
13. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky ku jednotlivým bodom rokovania.
14. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Béla Jánosdeák predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č.14 . tejto zápisnice.
15. 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: Andrea Ferdinandová
Peter Leskoviansky
Zapísala: starostka obce

