Zápisnica
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 21. 10. 2015.
Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Ostatní prítomní:

Ágnes Takács
viď. Prez. listinu.
Ospravedlnene chýbali poslanci Rákai Peter, Tímea Csíková a hlavný
kontrolór obce Dr. Szilárd Sipkai
neboli

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Referáty – I. Kultúrny festival v Bohúňove, vypracovanie stratégie OZ Kras, V. Otvorená univerzita
samospráv
5. Prebiehajúce projekty – Teátrum v Bohúňove, samácia miest s nelegálnym odpadom, aktivačné práce
6. Nové projekty: pokračovanie obecného vodovodu, Program obnovy dediny
7. Podujatia v obci – deň dôchodcov, obecné fórum, II. rodinné popoludnie a oslava Mikuláša
8. Iné bežné záležitosti – zmluva na odvoz separovaného odpadu, štúdia a vizualizácia altánku na
cintoríne v Bohúňove,výrub stromov a oprava komunikácie na cintoríne v Bohúňove, nájomné za
požívanie miestnej komunikácie, územné konanie revitalizácie mŕtveho ramena Slanej v Bohúňove,
pripojenie bufetu v Tibe na elektrinu...
9. Diskusia
10. Schválenie uznesení
11. 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 Leskovianskeho 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 15. 08. 2015, a
informovala poslancov o ich splnení. /bolo ich 2 – uznesenie č. 18/2015 a 19/2015/
4. Referáty – I. Kultúrny festival v Bohúňove, vypracovanie stratégie OZ Kras, V. Otvorená
univerzita samospráv
I. Kultúrny festival v Bohúňove - Starostka informovala poslancov o priebehu akcie – I. Kultúrny festival
v Bohúňove a predložila im vyúčtovanie akcie. Poslanci postupne prebrali organizačné nedostatky
jednotlivých programov. Vyúčtovanie tvorí prílohu č. 3. tejto zápisnice.
Vypracovanie stratégie OZ Kras - Starostka informovala poslancov, že začína nové programovacie
obdobie 2014 – 2020 aj pre miestne akčné skupiny, preto je potrebné vypracovať novú stratégiu pre OZ
KRAS. MAS bude mať možnosť čerpať dotácie v novom programovacom období iba vtedy, ak bude mať
úspešne vypracovanú stratégiu. Starostka informovala poslancov o základných pravidlách vypracovania
stratégie, a potom rozprávali o tom, aké rozvojové aktivity by sa dali zapracovať do stratégie z hľadiska
obce Bohúňovo.
V. Otvorená univerzita samospráv - Starostka informovala poslancov o priebehu V. Otvorenej univerzity
samospráv usporiadanej OZ PRO CIVIS 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.
5. Prebiehajúce projekty – Teátrum v Bohúňove, sanácia miest s nelegálnym odpadom, aktivačné
práce
Teátrum v Bohúňove - Starostka informovala poslancov o priebehu projektu nadácie Bethlen Gábor Zrt.
/ Budapesť/, ktorá poskytla obci 600 000 forintov na projekt LEKENYEI TEÁTRUM. Z poskytnutej
podpory obec už zaplatila účinkujúcich na 2 predstaveniach v rámci kultúrneho festivalu: šansónový večer
a jarmočné divadlo. Tretím programom projektu bude divadelné predstavenie na dni dôchodcov
s organizáciou Kuttyomfitty dňa 24. 10. 2015. Z poskytnutej dotácie obec kúpila kompletné ozvučenie do
veľkej sály kultúrneho domu, občerstvenie pre účinkujúcich na dvoch predstaveniach, materiál na tlač
plagátov a pozvánok – v zmysle schváleného rozpočtu projektu.
Sanácia miest s nelegálnym odpadom - starostka oznámila poslancom, že minister životného prostredia
SR udelil obci Bohúňovo na projekt Sanácia miest s nelegálnym odpadom 6493,00 Eur podpory v zmysle
žiadosti obce. Predmetom projektu je odstránenie ilegálnej skládky smetí z brehu mŕtveho ramena Slanej.
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní obec Bohúňovo vyzvala 3 dodávateľov na predloženie cenovej
ponuky na zhotovenie projektu. Došlé dva ponuky boli vyhodnotené dňa 21. 09. 2015 komisiou, ktrorej
členmi boli poslanci: B. Jánosdeák, T. Csíková a starostka obec Á. Takács. Uchádzač Fúra s. r. o. predložil
najnižšiu ponuku, preto v zmysle zápisnice VO dňa 9. 10. 2015 s touto spoločnosťou bola podpísaná zmluva
o zabezpečení likvidácie nezákonne umiestneného odpadu. Kópia dokumentácie tvorí prílohu č. 5. tejto
zápisnice.
Aktivačné práce - starostka informovala poslancov, že koncom novembra končí projekt aktivačnej
činnosti, a na obdobie 01. 06. 2015 – 30. 11. 2015, a v budúcom období už nebudú takí uchádzači
o zamestnanie v obci, ktorí by mohli pracovať na §52. Starostka poznamenala, že ak budú iné možnosti pre
obce na získanie financií na aktivačnú činnosť, podá žiadosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
Poslanci nemali námietky proti tomu.
6. Nové projekty: pokračovanie obecného vodovodu, Program obnovy dediny
Pokračovanie obecného vodovodu – starostka informovala poslancov, že práve pripravuje žiadosť o
poskytnutie podpory formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu na realizáciu
environmentálnych opatrení v roku 2016 na pokračovanie obecného vodovodu. Poslanci jednohlasne
súhlasili s vypracovaním žiadosti. Žiadosť tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice. Informovala poslancov, že na
anonymnú sťažnosť zaslanú na Environmentálny fond do Bratislavy dňa 17. 09. 2015 bola odkontrolovaná
stavba z roku 2010 a súvisiaca dokumentácia. Kontrola nezistila žiadne nedostatky. Zápisnica z kontroly
tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
Program obnovy dediny – Starostka informovala poslancov, že sa bude snažiť vypracovať žiadosť
o podporu na projekt aj v Programe obnovy dediny 2016, má však obavy, že už to fyzicky nebude stíhať.
7. Podujatia v obci – deň dôchodcov, obecné fórum, II. rodinné popoludnie a oslava Mikuláša
Deň dôchodcov - Starostka oboznámila poslancov s návrhom, aby deň dôchodcov aj v tomto roku bol
súčasťou jesenného festivalu. Poslanci súhlasili. tejto zápisnice. Festival sa bude konať 24. Októbra: od
15.00 bude divadelné vystúpenie Kuttyomfitty – Aranyfészek, aranymadár ..., od 16.00 vo veľkej sále
tradičná oslava dňa dôchodcov a v zasadačke pohovor s organizátormi „Palóc Világtalálkozó“.
Spoluorganizátorom festivalu bude ZO Csemadoku. Na divadelné predstavenie budú pozvaní všetci
obyvatelia obce. Starostka navrhla pokračovať v tradícii: obdariť dôchodcov malým darčekom, a pripraviť
pre nich teplú večeru s občerstvením. Poslanci s návrhom starostky súhlasili. Poslanci nemali námietky
proti programu. Navrhnutý programu festivalu tvorí prílohu č. 8.
II. rodinné popoludnie a oslava Mikuláša – Poslanci súhlasili s návrhom starostky, aby oslava Mikuláša v
tomto roku bola súčasťou podujatia ZO Csemadoku v Bohúňove II. rodinné popoludnie, ktorého
spoluorganizátorom je aj samospráva obce. Podujatie sa uskutoční 5. Decembra 2015. Oslava Mikuláša
a predvianočná tvorivá dielňa bude prebiehať tradične - deti do 15 rokov s trvalým pobytom v obci dostanú
mikulášsky balíček od obce. Starostka poprosila zástupcu B. Jánosdeák, aby bol Mikulášom na akcii, ale on
nesúhlasil, preto výber Mikuláša bol odročený.

8. Iné bežné záležitosti – zmluva na odvoz separovaného odpadu, štúdia a vizualizácia altánku na
cintoríne v Bohúňove, výrub stromov a oprava komunikácie na cintoríne v Bohúňove, nájomné za
požívanie miestnej komunikácie, územné konanie revitalizácie mŕtveho ramena Slanej v Bohúňove,
pripojenie bufetu v Tibe na elektrinu...
Zmluva na odvoz separovaného odpadu - Starostka informovala poslancov o tom, že podľa nového
odpadového zákona, ktorý bude účinný od 01. 07. 2015, obec má za povinnosť vybrať dodávateľa na zber
separovaného odpadu ešte v tomto roku a podpísať s ním zmluvu o budúcej zmluve. Informovala poslancov,
že sa zúčastnila na stretnutí dvoch spoločností pôsobiacich v Košickom kraji: ENVI-PAK a NATUR-PACK.
Na základe týchto stretnutí navrhla poslancom podpísať zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou
NATUR-PACK, nakoľko táto má viac klientov, pôsobí dlhšie a má pobočku aj v Rožňave. Poslanci
jednohlasne súhlasili s podpisom zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR-PACK. Kópia
podpísanej zmluvy tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Štúdia a vizualizácia altánku na cintoríne v Bohúňove – Starostka ukázala poslancom štúdiu a navrhnutú
vizualizáciu altánku na cintoríne v Bohúňove vyhotovenú Ateliérom BK z Rožňavy. Štúdia bola vyhotovená
tak, že altánok bol rozdelený na dve samostatné časti do 25 m 2 s možnosťou povolenia na ohlásenie drobnej
stavby. Poslanci prezreli dve alternatíva pôdorysov a vizualizácie, a vybrali pôdorys a vizualizáciu
alternatívu č. 3. Kópia dokumentácie tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
Výrub stromov na cintoríne v Bohúňove – starostka predložila poslancom povolenie na výrub agátu
a borovice na cintoríne v Bohúňove od OÚ Rožňava odbor starostlivosti o životné prostredie, a dve cenové
ponuky na výrub stromov od Gejza Kulik zo dňa 25. 09. 2015 spolu dva stromy za 600 Eur a od Filip Skala
zo dňa 23. 04. 2015 za 350 Eur. Poslanec Leskoviansky navrhol, aby starostka vypýtala cenovú ponuku aj
od rožňavskej firmy AQILA - Zubko, či nedajú nižšiu cenu. Hlasovanie bolo odročené.
Oprava komunikácie na cintoríne v Bohúňove – starostka informovala poslancov, že konečnú opravu
komunikácie kvôli nedostatku financií obec nevedela uskutočniť, a navrhla aspoň provizórne vysypať ju
kamenivom, aby bola menej šmykľavá cez zimu. Poslanci s tým jednohlasne súhlasili. Faktúra za kamenivo
tvorí prílohu č. 11. tejto zápisnice
Nájomné za požívanie miestnej komunikácie – Starostka informovala poslancov, že inžinierske stavby
ešte oficiálne nedali návrh na kompenzáciu za používanie miestnej komunikácie počas opravy cesty prvej
triedy. Žiadosť a jej urgencia tvorí prílohu č. 12. tejto zápisnice
Územné konanie revitalizácie mŕtveho ramena Slanej v Bohúňove - starostka informovala poslancov, že
momentálne vybavuje, aby predmetná parcela bola zapísaná, ako vodná plocha, lebo počas ROEP-u v roku
2008 došlo k chybe, parcelu zapísali ako trvalý trávny porast. Dokumentácia tvorí prílohu č. 13. tejto
zápisnice.
Pripojenie bufetu v Tibe na elektrinu - starostka informovala poslancov, že ku pripojeniu bufetu na
elektrickú energiu bolo potrebné dať vyhotoviť revíznu správu elektrikárom a bude potrebné vyplatiť
poplatok za znovu pripojenie objektu. Faktúry tvoria prílohu č. 14. tejto zápisnice.
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. 15. 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 Leskoviansky
Andrea Ferdinandová
Zapísala: starostka obce

