Zápisnica
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 02. 12. 2019
Prítomní boli:
Starosta obce:
Ágnes Takács
Poslanci OZ:
chýbal poslanec Róbert Veszelovszky, viď. Prezenčnú listinu
Hlavný kontrolór obce: Szilárd Sipkai PaeDr.
Ostatní prítomní: neboli
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Referáty – Naše dedičstvo, VI. Jesenný festival, IX. Otvorená univerzita samospráv
5. Prebiehajúce projekty – pokračovanie vodovodu, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Regenerácia
okolia stredovekého kostola v Bohúňove 1. Etapa
6. Nové žiadosti o podporu: dokončenie vodovodu, projekty v programe Leader, Regenerácia okolia
stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa, oprava MK, projekt NÚP, Tradičné tvorivé dielne
v Bohúňove, Smerovanie k nulovému odpadu v Bohúňove, výzvy BGA zrt.
7. Znalecký posudok parciel pod bývalým družstevným dvorom
8. Návrh nájomnej zmluvy Mezeiová Erika SHR
9. Návrh nájomnej zmluvy PZ Śóš
10. Žiadosť o kúpu pozemku
11. Schválenie dodatku ku VZN
12. Aktualizácia cenníka služieb obecného úradu
13. Úprava rozpočtu
14. Iné bežné záležitosti – Rodinné popoludnie – oslava Mikuláša a tvorivá dielňa, schválenie odmien
poslancov za rok 2019
15. Diskusia
16. Schválenie uznesení
17. Záver
Pozvánka na zasadnutie 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 Bélu Jánosdeáka a Andreu Ferdinandovú, a do návrhovej
komisie Ondreja Mihálika a Róberta Veszelovszkého. Návrhy boli poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala na predošlom zasadnutí OZ v Bohúňove dňa 19. 08. 2019 prijaté uznesenia č. 39/2019,
40/2019 a 41/2019 a informovala poslancov o ich splnení.
4. Referáty – Naše dedičstvo, VI. Jesenný festival, IX. Otvorená univerzita samospráv
Naše dedičstvo - Starostka informovala poslancov o priebehu akcie a predložila im jej vyúčtovanie.
Poslanci postupne prebrali organizačné nedostatky jednotlivých programov. Vyúčtovanie tvorí prílohu č. 3.
tejto zápisnice. Starostka navrhla, aby v roku 2020 bol Dom ľudových tradícií napojený na vodovod.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania:nikto

IV. Jesenný festival - Starostka informovala poslancov o priebehu festivalu, ktorý sa začal 5. Októbra s
odovzdaním „prístrešku nad javiskom na dvore Domu ľudových tradícií a pokračoval vo veľkej sále
kultúrneho domu remeselníckou dielňou. Tradičná oslava dňa dôchodcov sa konala tiež v rámci festivalu
dňa 19. Októbra. Vystúpili na nej Beke Dávid a Erik Veszelovszky. Hrala skupina Rulett Band.
Dôchodcovia okrem teplej večery a pohostenia dostali aj darček od samosprávy – rám na fotku. Posledný
program jesenného festivalu sa konal 9. novembra: boli to oslava 70. výročia vzniku zväzu CSEMADOK. .
Vyúčtovanie festivalu tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.
IX. Otvorená univerzita samospráv - Starostka informovala poslancov, že IX. Otvorená univerzita
samospráv bola organizovaná vo Veľkom Mederi v dňoch 18-20. Októbra, kedy sa konala aj oslava dňa
dôchodcov v Bohúňove, preto ani ona ani poslanci sa na nej nemohli zúčastniť. Pozvánka tvorí prílohu č. 5.
tejto zápisnice.
5. Prebiehajúce projekty – pokračovanie vodovodu, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Regenerácia
okolia stredovekého kostola v Bohúňove 1. Etapa
Pokračovanie vodovodu
Starostka informovala poslancov o priebehu výstavby 295 m vodovodnej siete v roku 2019 z podpory z EF
vo výške 70 000 eur a z vlastného zdroja 3695,50 eur a predložila poslancom vyúčtovanie dotácie.
Vyúčtovanie tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
Starostka informovala poslancov o uskutočnených dvoch tvorivých dielňach v projekte /tkanie, hrnčiarstvo,
jesenné ozdoby/, a oboznámila ich s tematikou tretej, poslednej dielne, ktorá bude organizovaná 7.
Decembra ako súčasť akcie X. Rodinného popoludnia. Účastníci budú tvoriť vianočné ozdoby.
Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 1. Etapa
Starostka informovala poslancov o tom, že obec na svoju žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja, ktorú poslala na výzvu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu dostala 19 100 eur dotáciu na asanáciu rodinného domu so súp. číslom 24. Z poskytnutej
dotácie bol objekt zbúraný, vzniknutý stavebný odpad odvezený na skládku, uskutočnila sa prekládka
elektromera, a dodávateľ zaplatil aj búracie a stavebné práce vykonané Jozefom Szőke na maštali a na
garáži. Obec v zmysle dotačnej zmluvy musela prispieť k projektu s vlastným zdrojom vo výške 2 194,58
eur. Z tejto sumy boli hradené výdavky na PD sanácie a prekládky a časť búracích prác.
Oznámenie tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
6. Nové žiadosti o podporu: dokončenie vodovodu, projekty v programe Leader, Regenerácia okolia
stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa, oprava MK, projekt NÚP, Tradičné tvorivé dielne v
Bohúňove, Smerovanie k nulovému odpadu v Bohúňove, výzvy BGA zrt.
Dokončenie obecného vodovodu
Starostka informovala poslancov, že žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z prostriedkov
Environmentálneho fondu na realizáciu environmentálnych opatrení v roku 20 20 na pokračovanie
obecného vodovodu poslala do termínu – do 30. 10. 2017 - na Environmentálny fond spolu aj s prílohami.
Podľa aktualizovaného rozpočtu ku dokončeniu vodovodu obec potrebuje investovať ešte 36 157,90 €. Od
EF na rok 2020 34 350,00 eur podpory na projekt.
Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.
Projekty v programe Leader
Starostka informovala poslancov o projektoch podaných v ITMS systéme na výzvy MAS KRAS do 30. 11.
2019:
1. Obnova domu ľudových tradícií – žiadaná dotácia 10 000 eur
2. Novodobé ihrisko v Bohúňove - žiadaná dotácia 25 000 eur
3. „Buzgó – Kultúrne a turistické informačné centrum“ - žiadaná dotácia 9 000 eur
Kópie prvých strán žiadostí tvoria prílohu č. 9. tejto zápisnice.

Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa
Starostka predložila poslancom vypracovanú štúdiu na projektu žiadosti o podporu : „Regenerácia okolia
stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa“ v Programe obnovy dediny 2020. Projekt rieši pokračovanie
úpravy okolia reformovaného kostola – vytvorenie parku na mieste zbúraného rodinného domu. Poslanci
súhlasili s projektom a s vypracovaním žiadosti o podporu na jeho realizáciu.
Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Oprava MK
Starostka informovala poslancov, že výjazdové rokovanie vlády SR konané 20. novembra v Slavošovciach
prijalo uznesenie č. 559, v zmysle ktorého obci Bohúňovo bude poskytnutá dotácia z rezervy vlády
z ministerstva financií SR na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Obec z poskytnutej dotácie plánuje
opraviť miestnu komunikáciu na ulici - stredný vchod do obce z hlavnej cesty - s názvom vetva B.
Starostka informovala poslancov, že potrebná projektová dokumentácia na rekonštrukciu MK spolu
s rozpočtom stála 300 eur, ale jej vyhotovenie bolo nevyhnutné. Poslanci nemali námietky proti
vyhotoveniu PD.
Projekt NÚP
Starostka informovala poslancov, že obec žiadala od Národného úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Rožňave na aktivačnú činnosť v zmysle §52 na 6 mesiacov od 1. decembra 2019. V projekte sú 3 UoZ,
a obec má právo žiadať naspäť od úradu výdavky súvisiace s ich aktivačnou činnosťou vo výške 179,36 eur
mesačne.
Kópia žiadosti a zmluvy tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove - Starostka informovala poslancov, od Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín obec Bohúňovo sa uchádzala o podporu na pokračovanie na pokračovanie tradičných
tvorivých dielní.
Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 11. tejto zápisnice.
Smerovanie k nulovému odpadu v Bohúňove
Starostka ukázala poslancom Návrh projektu pre Nadáciu SLSP s názvom: Smerovanie k nulovému odpadu
v Bohúňove. Projekt je vypracovaný s cieľom ochrany životného prostredia. Obec žiadala 8000 eur na
výdavky vytvorenia zberného miesta na separovaný odpad s oplotením a bránou, na nákup nádob na
separovaný odpad, kompostérov a fotopascí.
Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 12. tejto zápisnice
Výzvy BGA zrt.
Starostka informovala poslancov že sa chystá vypracovať žiadosť o podporu ku nadácii Bethlen Gábor Zrt.
v Budapešti s cieľom pokračovania organizovania súťaže vo varení “Lekenye boszorkánykonyhája Bosorácka kuchyňa Bohúňova“. Poslanci súhlasili s vypracovaním projektu.
Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 13. tejto zápisnice.
Poslanci brali na vedomie referát starostky o projektoch.
7. Znalecký posudok parciel pod bývalým družstevným dvorom
Starostka predložila poslancom hotový znalecký posudok číslo 130/2019, vyhotovený Ing. Dobos
Dionýzom, Rudná 353, dňa 06. 08. 2019. na parcely pod hospodárskym dvorom v Bohúňove vo vlastníctve
obce – o ktorých kúpu mal záujem SHR Zsóri Štefan. V zmysle posudku parcely majú hodnotu 4960 eur.
Po dlhej diskusii poslanci hlasovali za predaj podielov parciel pod hospodárskym dvorom v Bohúňove, v
intraviláne obce Bohúňovo, vo vlastníctve obce Bohúňovo - podnikateľovi Zsóri Štefan SHR, Gemerská
Panica 25 – priamym predajom /prevodom pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou/ za cenu
4 960,00 eur v zmysle znaleckého posudku.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: Lenkey Gabriel
Kópia oznámenia tvorí prílohu č. 14. tejto zápisnice.

8. Návrh nájomnej zmluvy Mezeiová Erika SHR
Poslanci prijali uznesenie na podpísanie opravenej nájomnej zmluvy s SHR Mezeiová Erika.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Kópia podpísanej zmluvy tvorí prílohu č. 15. tejto zápisnice.
9. Návrh nájomnej zmluvy PZ Śóš
Poslanci prijali uznesenie na podpísanie navrhnutej nájomnej zmluvy s PZ Śóš.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Kópia podpísanej zmluvy tvorí prílohu č. 16. tejto zápisnice.
10. Žiadosť o kúpu pozemku
Prejedanie tejto žiadosti Ing. Doboša Ondreja poslanci odročili, z dôvodu potreby riešenie odvodu dažďovej
vody v tejto oblasti.
Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 17. tejto zápisnice.
11. Schválenie dodatku ku VZN
Vypracovaný návrh dodatku č. 3 k VZN obce č. 1/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Bohúňovo bol vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa 30. 10. 2019.
a zvesený z nej dňa 20. 11. 2019. Občania nemali žiadne pripomienky k návrhu dodatku. Dodatkom sa má
zvýšiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z 10 Eur na osobu na 12 eur na
osobu. Poslanci neschválili navrhnuté zvýšenie poplatku na 12 eur. Schválili len zvýšenie poplatku na 11 eur
na osobu od 1. 1. 2020.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Schválený dodatok k VZN tvorí prílohu č.18. tejto zápisnice.
12.
Aktualizácia cenníka služieb obecného úradu
Poslanci aktualizovali poplatky za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom v Bohúňove.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Schválené poplatky za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom v Bohúňove tvorí prílohu č.19. tejto
zápisnice.
13. Úprava rozpočtu
Poslanci schválili Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019 vypracovaný účtovníčkou
obce Máriou Šeďovou.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019 a schválená zmena rozpočtu tvorí prílohu č.
20. tejto zápisnice.

14. Iné bežné záležitosti – Rodinné popoludnie – oslava Mikuláša a tvorivá dielňa, schválenie odmien
poslancov za rok 2019, Ples samospráv Mikroregiónu Domica, vyúčtovanie podpory OZ PRO LE-TI,
fotky poslancov do Almanachu, reklamné smart magnetky...
Rodinné popoludnie – oslava Mikuláša a tvorivá dielňa
Starostka informovala poslancov o poslednej akcii v roku 2019 o rodinnom popoludní ZO Csemadoku,
v ktorej samospráva obce bude mať dve akcie: oslavu Mikuláša a tvorivú dielňu. Poprosila poslancov, aby
prišli pomáhať v organizovaní na akcie.
Schválenie odmien poslancov za rok 2019
Starostka predložila poslancom vypracovaný návrh odmien pre poslancov rok 2019, ktorý vypracovala
v zmysle zásad odmeňovania poslancov OZ. Poznamenala, že poslanec Jánosdeák sa vzdal odmien za rok
2019, a vykonával svoju funkciu v roku 2019 bez odmeny. Za výpomoc na akciách v roku 2019 navrhla
každému poslancovi 100 eur odmenu. Poslanci súhlasili s predloženým návrhom.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Odmeny poslancov za rok 2019 tvoria prílohu č. 21. tejto zápisnice.
Ples samospráv Mikroregiónu Domica
Starostka informovala poslancov, že tradičný ples samospráv mikroregiónu sa bude konať 7. Februára 2020
a pozvala naňho prítomných poslancov. Poslanci nezmenili uznesenie z roku 2015, to znamená, že súhlasili
s tým, aby aj v roku 2020 bolo vstupné na ples hradené z rozpočtu obce: poslancom OZ, občanom aktívne
pracujúcim pre obec individuálne alebo v organizáciách.
Vyúčtovanie podpory OZ PRO LE-TI
Starostka predložila poslancom vyúčtovanie podpory poskytnutej na výstavbu prístrešku nad javisko v areáli
domu ľudových tradícií, ktorú vyúčtovala OZ PRO LE-TI. Poslanci brali na vedomie vyúčtovanie, ktoré
tvorí prílohu č. 22. tejto zápisnice.
Fotky poslancov do Almanachu
Starostka informovala poslancov o možnosti zverejnenia svojich fotiek v Almanachu maďarských
samospráv na Slovensku, s čím poslanci nesúhlasili. Reklama tvorí prílohu č. 23. tejto zápisnice
Hlasovanie za nezverejnenie fotiek:
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Reklamné smart magnetky – starostka ukázala poslancom ponuku na reklamné smart magnetky.
Minimálny odber je 50 ks, a jedna stojí 4 eurá. Poslanci vyskúšali na svojich mobilných telefónoch
magnetku, ktorá nekorešpondovala s ich telefónmi, preto prijali uznesenie neobjednať magnetky.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12. Diskusia
V diskusii ešte odzneli príspevky k jednotlivým bodom.
Poslanci boli zvedaví, že kedy už budú funkčné internetové služby firmy Tornaľanet, lebo so službami
DJNET-u sú problémy. Starostku zástupca Tornaľanet-u Molnár Jozef informoval tak, že s Jánom Drugdom
sa nevedeli dohodnúť o kúpe celého jeho systému, ale v blízkej budúcnosti budú napojení na optický kábel
prechádzajúci cez obec, a budú poskytovať kvalitnejšie služby ako DJNET.
14. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Ondrej Mihálik predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č. 24. tejto zápisnice.

15. 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:

Ondrej M i h á l i k
zástupca starostky

Béla Jánosdeák
Andrea Ferdinandová

Zapísala: Ágnes Takács, starostka

