Zápisnica
z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 30. 11. 2015.
Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Ostatní prítomní:

Ágnes Takács
viď. Prez. listinu. Ospravedlnene chýbal poslanec Rákai Peter
a hlavný kontrolór obce Dr. Szilárd Sipkai
neboli

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

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Vyhodnotenie cenových ponúk na PD domu smútku
Schválenie stratégie OZ Kras na programovacie obdobie 2014-2020
Referáty – II. Jesenný festival - divadlo, prednáška, ex post kontrola projektu
Projekty – Teátrum v Bohúňove, samácia miest s nelegálnym odpadom, aktivačné práce - §52a
dobrovoľnícka služba
8. Nové výzvy: Úrad Vlády SR, Program rozvoja vidieka
9. Podujatia v obci – II. rodinné popoludnie a oslava Mikuláša
10. Schválenie návrhu rozvojových aktivít a podujatí na rok 2016
11. Schválenie zmien v rozpočte
12. Iné bežné záležitosti – zmluva na výrub stromov na cintoríne v Bohúňove, nájomné za požívanie
miestnej komunikácie, cintorín v Bohúňove – vnútorná komunikácia, veľko-objemový kontajner,
odmeny poslancov za rok 2015, bufet v Tibe...
13. Diskusia
14. Schválenie uznesení
15. 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 Andreu Ferdinandovú,a do návrhovej
komisie Bélu Jánosdeáka a Petra Leskovianskeho. 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 4 – uznesenie č. 20/2015 a 23/2015/
4. Vyhodnotenie cenových ponúk na PD domu smútku
Starostka ukázala poslancom výzvu, ktorú poslala trom projektantom na predloženie cenovej ponuky na
vyhotovenie PD. Na výzvu poslali cenovú ponuku dvaja, obidvaja spĺňali podmienky v zmysle výzvy.
Komisia vytvorená z prítomných poslancov vybrala cenovo výhodnejšiu ponuku pre obec. O vyhodnotení
bola vyhotovená zápisnica, ktorú podpísali všetci prítomní poslanci. Zápisnica tvorí prílohu č. 3. tejto
zápisnice.
5. Schválenie stratégie OZ Kras na programovacie obdobie 2014-2020
Starostka ukázala poslancom vypracovanú stratégiu OZ Kras na programovacie obdobie 2014-2020.
Poslanci sa oboznámili s vypracovanou stratégiou CLLD pre územie MAS OZ KRAS na obdobie 2014 –
2020, a brali ju na vedomie. Návrh rozdelenia financií tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.

Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
6. Referáty – II. Jesenný festival - divadlo, oslava dňa dôchodcov, prednáška, ex post kontrola
projektu
II. Jesenný festival - divadlo, oslava dňa dôchodcov, prednáška - Starostka informovala poslancov
o priebehu akcie II. Jesenný festival, ktorá sa konala 24. Októbra s nasledovným programom: divadelné
predstavenie Kuttyomfitty, tradičná oslava dňa dôchodcov vo veľkej sále a paralelne stretnutie
s organizátormi Palóc Világtalálkozó v zasadačke. Vyúčtovanie akcie tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
ex post kontrola projektu - Starostka informovala poslancov o priebehu ex post kontroly projektu Oprava
KD a úprava jeho okolia a ukázala im jej zápisnicu. Kontrola nezistila žiadne nedostatky. Kópia zápisnice
tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice.
7. Projekty – Teátrum v Bohúňove, samácia miest s nelegálnym odpadom, aktivačné práce - §52a
dobrovoľnícka služba
Teátrum v Bohúňove - Starostka informovala poslancov o priebehu projektu nadácie Bethlen Gábor Zrt.
/ Budapesť/ na projekt LEKENYEI TEÁTRUM. Obec poskytnutú podporu vyčerpala a vyúčtovala v zmysle
podpísanej zmluvy. Vyúčtovanie tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
Sanácia miest s nelegálnym odpadom - starostka informovala oznámila poslancom, že nezákonne
umiestnený odpad je už odstránený z brehu mŕtveho ramena. Obec už uhradila aj vlastný zdroj 5% t. j
317,88 eur dodávateľovi a do 4. Decembra musí poslať všetky žiadané dokumenty na Environmentálny
fond. Kópia dokumentácie tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.
Aktivačné práce - §52a dobrovoľnícka služba - starostka informovala poslancov, že od 21. novembra
nastúpilo 6 UoZ na nový projekt aktivačnej činnosti, §52a dobrovoľnícka služba, a na obdobie 21. 11.
2015 – 30. 04. 2016. Nezamestnaní v tomto projekte musia odrobiť týždenne 20 eur pri obci, a dostanú od
úradu práce za to 198,09 eur. Poslanci dali návrhy na práce, ktoré by mali títo UoZ vykonať v obci.
Podpísaná dohoda tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
8. Nové výzvy: Úrad Vlády SR, Program rozvoja vidieka
Úrad Vlády SR – starostka informovala poslancov, že na Úrade vlády SR je vypísaná výzva na získanie
podpory v programe národnostných menšín. Z tohto programu už obec úspešne získala podporu na
organizovanie remeselníckych dielní, preto aj na rok 2016 obec pripravuje žiadosť na pokračovanie týchto
aktivít. /Poslanci nemali námietky. Kontrola nezistila žiadne nedostatky. Žiadosť tvorí prílohu č. 10. tejto
zápisnice.
Program rozvoja vidieka – Starostka informovala poslancov, že na webstránke Pôdohospodárskej
platobnej agentúry sú vypísané tri výzvy pre obce pod 1000 obyvateľov. Poslanci prijali uznesenie že obec
by mala podať čo najväčší počet žiadostí na získanie podpory na nasledovné aktivity: dom smútku v
Bohúňove, oprava MK – stredný vchod, sociálne zariadenie na športovom ihrisku, oprava strechy
remeselníckeho domu, oprava záchodov v KD, oprava detského ihriska v Bohúňove, altánok na cintoríne
v Tibe, úprava okolia KD, pokračovanie obecného vodovodu...
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
9. Podujatia v obci – II. rodinné popoludnie a oslava Mikuláša
II. rodinné popoludnie a oslava Mikuláša – Poslanci preberali organizačne oslavu a s ňou spojenú
predvianočnú tvorivú dielňu, ktoré budú dve samostatné akcie samosprávy v rámci II. Rodinného
popoludnia organizovaného ZO Csemadoku v Bohúňove dňa 5. Decembra od 13.30 hod. Mikuláš sa začne
o 16.30, každé dieťa s trvalým pobytom v obci dostane pozvánku na akciu. Zástupca starostky Jánosdeák
Béla súhlasil s tým, že bude Mikulášom na podujatí.
10. Schválenie návrhu rozvojových aktivít a podujatí na rok 2016
Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vypracovaným návrhom rozvojových aktivít na rok 2016, ktoré tvoria
prílohu č. 11. tejto zápisnice. Starostka poznamenala, že pri zostavovaní rozpočtu musia počítať
s výdavkami na ich realizáciu.
Hlasovanie

Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Starostka predložila poslancom návrh plánovaných podujatí na rok 2016. Všetci poslanci hlasovali za
návrh, ktorý tvorí prílohu č. 12. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
11. Schválenie zmien v rozpočte
Poslanci preštudovali Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 vypracovaný účtovníčkou
obce Máriou Šeďovou. Starostka im poskytla vysvetlenie k jednotlivým položkám. Prítomní 3 poslanci
jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2015 a presun prostriedkov v uvedenom rozsahu. Návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 tvorí prílohu č. 13. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
12. Iné bežné záležitosti – zmluva na výrub stromov na cintoríne v Bohúňove, nájomné za požívanie
miestnej komunikácie, cintorín v Bohúňove – vnútorná komunikácia, veľko-objemový kontajner,
odmeny poslancov za rok 2015, bufet v Tibe...
Výrub stromov na cintoríne v Bohúňove – starostka informovala poslancov, že firma AQILA - Zubko
telefonicky dala cenovú ponuku na výrub stromov na základe zaslaných fotiek e-mailom, ktorá bola 300 eur
za jeden strom. Medzitým starostka vypýtala ešte jednu cenovú ponuku na základe ponuky na výškové práce
došlej mailom od Zoltána Galčíka. Na základe zaslaných fotiek e-mailom p. Galčík by vykonal službu za
300 eur – výrob obidvoch stromov. Poslanci nakoniec vybrali z nasledovných cenových ponúk:
1. Gejza Kulik zo dňa 25. 09. 2015 spolu dva stromy za 600 Eur
2. Filip Skala zo dňa 23. 04. 2015 spolu dva stromy za 350 Eur
3. Galčík s. r. o. zo dňa 02. 11. 2015 spolu dva stromy za 350 eur
Poslanci vybrali ponuku: Galčík s. r. o. . Svoj výber odôvodnili s tým, že dve ponuky boli síce rovnaké, ale
Zoltán Galčík disponuje aj s osvedčením odbornej spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškach.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Potom poslanci so starostkou spolu vypracovali návrh zmluvy na vykonanie diela. Dokumentácia tvorí
prílohu č. 14. tejto zápisnice
Nájomné za požívanie miestnej komunikácie – Starostka informovala poslancov, že inžinierske stavby
ešte stále nedali návrh na kompenzáciu za používanie miestnej komunikácie počas opravy cesty prvej triedy.
Poslanci mali na to taký názor, že je potrebné znovu urgovať vybavenie žiadosti, a navrhli starostke jednať
tak, aby firma opravila za kompenzáciu väčšie jamy v MK v Bohúňove.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Druhá urgencia tvorí prílohu č. 15. tejto zápisnice.
Cintorín v Bohúňove – vnútorná komunikácia – starostka informovala poslancov, že vnútorná
komunikácia na cintoríne v Bohúňove je provizórne vysypaná kamenivom.
Veľko-objemový kontajner – Poslanci hlasovali za odvoz veľko –objemových kontajnerov na šrotovisko
po vyprázdnení: 2 ks z brehu mŕtveho ramena Slanej - nahradiť ich s jedným kontajnerom - ktorým sa dá
manipulovať a jednoducho vyvážať, a 1 ks z cintorína v Bohúňove a nahradiť ho s veľkou 1200 litrovou
nádobou na odpad, ktorá bude umiestnená pred bránou cintorína.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Csíková Tímea, Leskoviansky Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Odmeny poslancov za rok 2015
V tomto bode starostka informovala poslancov, že odmeny za rok 2015 budú vyplatené poslancom v januári
2016 v zmysle schválených zásad odmeňovania poslancov OZ v Bohúňove.

Bufet v Tibe - starostka informovala poslancov, že v bufete už konečne je funkčná elektrická sieť. Nájomca
práve buduje záchod a výlevku, rieši ich v zadnom väčšom sklade.
PHSR obce Bohúňovo - starostka ukázala poslancom návrh PHSR vyhotovený firmou Scarabeo SK s. r. o.
V návrhu sú ešte chyby a nedostatky, preto poslancom tento návrh ešte bude zaslaný na preštudovanie, a až
po oprave chýb bude hlasovanie v tejto veci.
Nevymáhateľné pohľadávky obce - starostka informovala poslancov, že v účtovníctve sa ešte nachádzajú
pohľadávky z rokov 1996 – 2004, ktoré sa už nedajú vymáhať. Účtovné doklady týchto pohľadávok sú už
skartované. Na obecnom úrade sa nachádzajú doklady najviac desaťročné.
Z roku 1996 – 55 606 Sk t. j. 1845,78 Eur projektová dokumentácia za plyn – tieto výdavky pôvodne mali
byť vrátené obci, preto sa suma dostala do účtovníctva. Obec nevystavila faktúru na túto sumu, už sa ani
nedá zistiť, voči akej firmy je evidovaná pohľadávka.
Z rokov 2000 – 2004 nezaplatená daň nehnuteľnosti - firma Agroprodukt s. r. o.
spolu 173 389,00 Sk t. j. 5755,29 euro / za rok 2000 – 29 517 Sk, za roky 2001 – 2004 po 35 968 Sk/
a taktiež z rokov 1999 – 2003 – nezaplatený prenájom pozemkov 2804 Sk x 5 rokov spolu 14 020 Sk t. j.
465, 38 eur.
Nevymožiteľná pohľadávka voči firme Agroprodukt s. r. o. spolu: 6 220,67 eur
Firma Agroprodukt s. r. o. podľa obchodného registra bola dňa 05. 08. 2008 zrušená a následne dňa 09. 01.
2009 rozhodnutím súdu zrušená bez likvidácie.
Pohľadávky celkom: 8 066,45 eur
Poslanci odročili uznesenie v tejto veci.
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

Overovatelia zápisnice: Tímea Csíková
Andrea Ferdinandová

Zapísala: starostka obce

Béla Jánosdeák
zástupca starostky

