Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 19. 06. 2015.
Prítomní boli:
Starosta obce: Ágnes Takács
Poslanci OZ:
v plnom počte - viď. Prezenčnú listinu
Hlavný kontrolór obce: Szilárd Sipkai PaeDr. Ospravedlnene chýbal
Ostatní prítomní: neboli

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Referát – Rodinné popoludnie
Projekty – Oprava MK ku cintorínu
Úspešné projekty: Aktivačná činnosť
Neúspešné projekty – pokračovanie obecného vodovodu, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014
Dni obce – návrh programov
Iné bežné záležitosti – Nové programovacie obdobie 2014 – 2020, Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja 2014 – 2020, Predajňa Jednota, cintorín v Bohúňove, nájomná zmluva pozemkov vo
vlastníctve obce, festival: Rieka Slaná nás spája....
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. 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
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 Tímeu Csíkovú. Do návrhovej
komisie bol zvolený podľa návrhu starostky: Béla Jánosdeák a Peter Leskoviansky. Návrhy boli poslancami
jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka postupne prečítala všetkých prijatých uznesení /bolo ich 7/ na predošlom zasadnutí OZ v
Bohúňove dňa 26. 03. 2015, a informovala poslancov o ich splnení.
4. Referát - Rodinné popoludnie
Starostka informovala poslancov o priebehu Rodinného popoludnia, ktoré organizovala základná
organizácia Csemadok-u v Bohúňove a obec bola spoluorganizátorom. Predložila poslancom vyúčtovanie
akcie, ktorá tvorí prílohu č. 2. tejto zápisnice.
5. Projekty - Oprava MK k cintorínu
Starostka informovala poslancov o tom, že na základe žiadosti o úhradu časti dane z pridanej hodnoty PPA
uhradila obci 2940,32 eur. Táto suma v zmysle schváleného rozpočtu bola využitá na zníženie zostatku
dlhodobého úveru, poskytnutého v roku 2013, ktorú obec spláca s mesačnou splátkou 51,00 eur. Po úhrade
ostal 1955,57 eur zostatok na úverovom účte. Výpis z účtu tvorí prílohu č. 3. tejto zápisnice.

6. Úspešné projekty: Aktivačná činnosť
Starostka informovala poslancov o prebiehajúcom projekte NÚP §50 – aktivačné práce, od 01. 06. 2015 do
30. 11. 2015. Do projektu je zapojených max. 5 UoZ. /v prvom mesiaci iba jeden/ Ostatní UoZ – 16 pracujú
na aktivačných prácach na základe dohody s obcou, bez príspevku od štátu. Kópia zmluvy tvorí prílohu č.
4. tejto zápisnice.
6. Neúspešné projekty – pokračovanie obecného vodovodu, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
Pokračovanie obecného vodovodu - Starostka informovala poslancov že na žiadosť obce
z Environmentálneho fondu neboli pridelené financie na pokračovanie vodovodu.
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove - Starostka informovala poslancov že na žiadosť obce z Úradu vlády
SR neboli schválené financie na tento projekt.
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014
Záverečný účet obce za rok 2014 vypracovala Mária Šeďová – účtovníčka obce. Návrh záverečného účtu
bol vyvesený na úradnú tabuľu obce v zmysle zákona od 03. 06. 2015 a zvesený dňa 19. 06. 2015. Nikto
z obyvateľov nemal pripomienku k návrhu. Poslanci schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez
výhrad. Schválený záverečný účet tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
8. Dni obce – návrh programov
V tomto bode poslanci v zmysle schválených podujatí na rok 2015 zo dňa 02. 02. 2015 spolu so starostkou
zostavili program letných osláv obce Bohúňovo, ktoré sa budú konať 21-ho a 22-ho augusta. Starostka
navrhla nazvať oslavu kultúrnym festivalom. Informovala poslancov o podanom projekte ku nadácii Bethlen
Gábor zrt. /Maďarsko/ s názvom: LEKENYEI TEÁTRUM. V prípade pridelenia dotácie na projekt,
do programu osláv budú zahrnuté aj prvé aktivity tohto projektu. Festival bude mať podobný program, ako
mali dni obce: v programe bude ekumenická bohoslužba, rodinné popoludnie na športovom ihrisku,
a pouličná zábava. Poslanci rozoberali organizačné úlohy podujatia. Zvažovali, či je potrebné robiť
zabíjačku, alebo v tomto roku obec kúpi len potrebné mäso do guláša, prípadne objedná prasa už
v rozpracované aj s výrobkami. Starostke dali za úlohu zistiť výdavky v jednotlivých prípadoch. Zhodli sa,
že pripravia aspoň 4 kotle z guľáša. Schválený program podujatia tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice.
12. Iné bežné záležitosti – Nové programovacie obdobie 2014 – 2020 a Plán hospodárskeho a
sociálneho rozvoja 2014 – 2020, Predajňa Jednota, cintorín v Bohúňove, nájomná zmluva pozemkov
vo vlastníctve obce, festival: Rieka Slaná nás spája, žiadosť o podporu študenta....
Nové programovacie obdobie 2014 – 2020 a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014 – 2020 Starostka informovala poslancov, že z hľadiska využitia fondov z EÚ skončilo programovacie obdobie na
roky 2006-2013 a nastúpilo nové obdobie na roky 2014-2020. V súvislosti s tým je potrebné dať
vypracovať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014 – 2020. Program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja (PHSR) obce Bohúňovo je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie
samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových
skupín a ďalších subjektov. V území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi
na jej zabezpečenie. PHSR je výsledkom strategického plánovania a bude nevyhnutnou prílohou pri
žiadostiach obce o čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov
štrukturálnych fondov EÚ v programovacom období 2014 – 2020. To znamená, že v tomto programovacom
období bude možné žiadať dotácie iba na tie rozvojové aktivity, ktoré budú zapracované do PHSR. Obecné
zastupiteľstvo schválilo zámer spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR)
obce Bohúňovo, ktoré bude spracované podľa Zákona NR SR č. 309/2014 z 15. októbra 2014, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Obecné zastupiteľstvo na návrh
starostky prijalo uznesenie, že s prípravou a spracovaním PHSR obce Bohúňovo poveruje firmu
SCARABEO-SK, s.r.o., Banská Bystrica na základe ponuky zo dňa 26. 03. 2015, vypracovanej podľa
odporúčanej metodiky s dátumom vyhotovenia do 31.12.2015 - za cenu dohodou zníženú na 300 Eur.
Starostka svoj návrh odôvodnila s tým, že firma SCARABEO-SK, s.r.o je spoľahlivá a seriózna, oni
vypracovali PHSR obce Bohúňovo aj na roky 2006-2013 na úrovni,aj spolupráca s nimi bola plynulá.
Objednávka tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice

Predajňa Jednota - Starostka informovala poslancov o tom, že v súvislosti so zmenou vlastníckeho vzťahu
budovy obchodu a krčmy prevádzkovateľ obchodu Jednota Revúca v Bohúňove končí koncom júna, a od 1.
Júla obchod bude prevádzkovať nový majiteľ - sestry Csíkové: Tímea, Viktória a Alexandra. Starostka
informovala poslancov aj o tom, zástupca Jednoty Fejesová Viktória sa informovala na obecnom úrade
o možných nehnuteľnostiach v majetku obce, v ktorej by mohla Jednota naďalej predávať. Starostka navrhla
na tento účel budovu Bufetu v Tibe prípadne budovu materskej škôlky v Bohúňove. Starostka informovala
poslancov, že spoločnosť Jednota Revúca s. r. o. zatiaľ neprejavila záujem o prenájom ani jednej z dvoch
budov. Jednota bude predávať posledný deň 24. Júna, t. j. v stredu, a potom obchod bude zatvorený až do
30. Júna, kedy ho odovzdajú novému majiteľovi. Poslankyňa Tímea sľúbila, že budú sa snažiť ho otvoriť už
1. Júla. Poslanec Peter Leskoviansky navrhol, aby v miestnom rozhlase bolo viackrát vyhlásené, že obchod
nebude otvorený aspoň 6 dní v kuse, a zásobovanie obyvateľov s pekárenskými výrobkami od 25. Júna až
do 1. Júla by mala zabezpečiť samospráva obce. Súhlasili s tým aj ostatní prítomní poslanci. Dali za úlohu
starostke zabezpečiť všetko v zmysle uznesenia.
Nájomná zmluva pozemkov vo vlastníctve obce - starostka predložila poslancom na schválenie Zmluvu
o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku č. 146/2015 vypracovanú nájomcom:
Štefan Zsóry, SHR, Gemerská Panica. Starostka informovala poslancov, že od roku 2007, odkedy je ona
starostkou, obec z prenájmu svojich poľnohospodárskych pozemkov nemala žiadny príjem. Nájomca
navrhuje za všetky prenajaté pozemky, viď. Prílohu k nájomnej zmluve – spolu za 147 140,40 m2
prenajatého pozemku zaplatiť obci za rok 294,28 Eur nájomného. Poslanci jednomyseľne hlasovali za
podpis tejto zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice
Festival: Rieka Slaná nás spája - starostka informovala poslancov festivale Rieka Slaná nás spája, ktorý sa
organizuje tretí krát, v tomto roku dňa 5. septembra v Alsózsolci /HU/. Bohúňovo sa zúčastnilo aj na 1.
Festivale v Alsózsolci aj na druhom v Plešivci. Poslanci jednohlasne súhlasili s tým, aby obec bola
reprezentovaná aj v tomto roku na festivale.
Žiadosť o podporu študenta - starostka predložila poslancom žiadosť Rady rodičov pri Gymnáziu
v Tornali o sponzorstvo pre študenta Gabriel Lenkey, ktorý reprezentoval celý región v Rumunsku na
medzinárodnom kole Pytagoriády - olympiáde z matematiky v meste Nagyvárad. Cestovné na súťaž je 30
eur. Poslanci jednohlasne súhlasili so sponzorovaním študenta Gabriela Lenkeyho - obyvateľa Bohúňovo so
sumou 30 Eur. Žiadosť a zmluva o sponzorstve tvoria prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Požiarny projekt sociálneho zariadenia na športovom ihrisku - starostka informovala poslancov, že
požiarny projekt na základe dohody sponzorsky urobil pre obec Ing. Kulik Róbert.
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.10 . 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
Tímea Csíková
Zapísala: starostka obce

