Zápisnica
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 22. 12. 2015.
Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Ostatní prítomní:

Ágnes Takács
viď. Prez. listinu. Ospravedlnene chýbali poslanci: Tímea Csíková a
Leskoviansky Peter
neboli

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

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Referáty – II. rodinné popoludnie - oslava Mikuláša a predvianočná tvorivá dielňa
Projekty – Teátrum v Bohúňove, samácia miest s nelegálnym odpadom,
aktivačné práce - §52a dobrovoľnícka služba
6. Ples samospráv - Mikroregiónu Domica
7. Iné bežné záležitosti
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. 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 Rákaiho 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 30. 11. 2015, a
informovala poslancov o ich splnení.
4. Referáty – II. rodinné popoludnie - oslava Mikuláša a predvianočná tvorivá dielňa
Starostka informovala poslancov o priebehu akcie II. rodinné popoludniel, ktorú organizovala ZO
Csemadoku dňa 5. Decembra 2015 - v ktorej aj samospráva mala dve samostatné programy: oslavu
Mikuláša a predvianočnú tvorivú dielňu. Vyúčtovanie akcie tvorí prílohu č. 3. tejto zápisnice.
5. Projekty – Teátrum v Bohúňove, samácia miest s nelegálnym odpadom,
aktivačné práce - §52a dobrovoľnícka služba
Teátrum v Bohúňove - Starostka informovala poslancov o ukončení projektu nadácie Bethlen Gábor Zrt.
/ Budapesť/ LEKENYEI TEÁTRUM. Obec poskytnutú podporu vyčerpala a vyúčtovala v zmysle
podpísanej zmluvy. Vyúčtovanie tvorí prílohu č.4. tejto zápisnice.
Sanácia miest s nelegálnym odpadom - starostka informovala oznámila poslancom, že nezákonne
umiestnený odpad je už odstránený z brehu mŕtveho ramena. Obec čaká na úhradu 95 % t. j 6039,72 eur od
Environmentálneho fondu dodávateľov na základe zaslaných dokumentov. Kópia dokumentácie tvorí
prílohu č. 5. tejto zápisnice.
Aktivačné práce - §52a dobrovoľnícka služba - starostka informovala poslancov, že od 1. Januára majú
nastúpiť ďalší 3 UoZ na nový projekt aktivačnej činnosti, §52a dobrovoľnícka služba, a na obdobie od

01. 01. 2016 – 30. 06. 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. 6. tejto zápisnice.
6. Ples samospráv - Mikroregiónu Domica
Starostka informovala poslancov, že tradičný ples samospráv mikroregiónu sa bude konať 5. Februára 2016.
Poslanci prijali uznesenie, aby aj v roku 2016 bolo vstupné na ples hradené z rozpočtu obce takn isto, alko to
bolo v roku 2015: poslancom OZ, občanom aktívne pracujúcim vo výboroch organizácií – ZO Csemadok,
FK Sokol a Pavolovi Gyömbérovi za varenie guľáša na kultúrnom festivale. Poslanci navrhli akciu vyhlásiť
aj v miestnom rozhlase.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
7. Iné bežné záležitosti
Nevymáhateľné pohľadávky obce - starostka informovala poslancov o zasadnutí škodovej komisie dňa
22. 12. 2015 pred zasadnutím OZ v zložení: Béla Jánosdeák, Andrea Ferdinandová a Tímea Csíková.
Škodová komisia uznesením č. 1/2015 navrhla odpis pohľadávky v sume 1845,78 eur ako nevymožiteľnú
pohľadávku, podľa článku 8, bod e) Zásad hospodárenia s majetkom obce Bohúňovo schváleného dňa 04.
11. 2011 – nakoľko jej vymáhanie je spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by
neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu nedoplatku. Škodová komisia uznesením č. 2/2015 navrhla odpis a
odpustenie nedoplatku na dani nebohým H. kulikovej a T. Kotovej podľa článku 8, bod f) Zásad
hospodárenia s majetkom obce Bohúňovo schváleného dňa 04. 11. 2011 - nakoľko jej výška v úhrne
s príslušenstvom nepresahuje 166 eur. Na základe návrhu škodovej komisie poslanci prijali uznesenie na
odpis hore menovaných nevymáhateľných pohľadávok.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Rákai Peter
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Pohľadávky firmy AGROPRODUKT spolu v sume 6 220,67 eur komisia navrhla neodpustiť a odporúčala
starostke zistiť možnosti jej vymáhania. Poslanci súhlasili s týmto návrhom škodovej komisie.
Zápisnica a uznesenia škodovej komisie tvoria prílohu č. 7. 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. 8. tejto zápisnice.
9. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom za celoročnú prácu, popriala im veselé sviatky
a všetko najlepšie v novom roku. Potom ukončila zasadnutie.

Ing. Ágnes T a k á c s
starostka obce
Overovatelia zápisnice: Peter Rákai
Andrea Ferdinandová

Zapísala: starostka obce

Béla Jánosdeák
zástupca starostky

