Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 26. 02. 2020.

Prítomní boli:
Starosta obce: Ágnes Takács
Poslanci OZ:
viď. Prezenčnú listinu - ospravedlnene chýbal Robert Veszelovszky
Hlavný kontrolór obce: ospravedlnene chýbal
Ostatní prítomní: Beáta Beke samostatná odborná referentka obecného úradu

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Referáty –oslava Mikuláša, ples Mikroregiónu Domica, fašiangový karneval pre deti a oslava týždňa
manželstva
5. Referát o projektoch:
Smerovanie k nulovému odpadu v Bohúňove
Vyúčtovania: Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Regenerácia okolia stredovekého kostola v
Bohúňove 1. Etapa
Nové žiadosti o podporu: dokončenie vodovodu, projekty v programe Leader, oprava MK,
Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove,
Bosorácka Kuchyňa Bohúňova
Pripravované projekty: pokračovanie miesta poslednej rozlúčky MF SR, Zážitkový chodník
Revitalizácia mŕtveho ramena Slanej,
6. Schválenie plánu podujatí a rozvojových aktivít na rok 2020
7. Žiadosť podnikateľa Štefana Zsóriho
9. Žiadosť o podporu a vyúčtovanie - ZO Csemadok
10. Schválenie rozpočtu na rok 2020
11. Schválenie komisie pre pamätihodnosti obce a vypracovanie návrhu VZN
12. Schválenie VZN č. 1/2020: Prevádzkový priadok pohrebísk na území obce Bohúňovo
13. Najblizšie akcie: oslava 15. Marca, environmentálny deň Mikroregiónu Domica, majáles, deň detí
14. Iné bežné záležitosti - kúpa notebook-u
15. Diskusia
16. Schválenie uznesení
17. Záver
Pozvánka na zasadnutie OZ tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na rokovaní OZ. 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 Gabriela Lenkeyho. Do
návrhovej komisie boli zvolení podľa návrhu starostky: Ondrej Mihálik a Béla Jánosdeák. Návrhy boli
poslancami jednomyseľne schválené.

3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala 9 uznesení prijatých na predošlom zasadnutí konaného dňa 02. 12. 2019, /42/2019 –
51/2019 a informovala poslancov o ich splnení. Kópia uznesení tvorí prílohu č. 3. tejto zápisnice.
4. Referáty
Oslava Mikuláša – starostka predložila poslancom vyúčtovanie akcie.
Ples Mikroregiónu Domica – starostka informovala poslancov o priebehu plesu Mikroregiónu Domica,
ktorý sa konal 7. Februára 2020. Obec Bohúňovo reprezentovali 2 páry - 4 osoby, zástupca starostky Ondrej
Mihálik so svojou manželkou nakoniec neboli, kvôli náhlej choroby manželky. Z obecnej pokladne na
základe uznesenia OZ č. 3/2015 zo dňa 02.02.2015 bolo hradené vstupné 6 osobám podľa priloženého
zoznamu v sume 120,00 Eur. Zoznam tvorí prílohu č.4. tejto zápisnice.
Fašiangový karneval pre deti a oslava týždňa manželstva - akcie sa konali dňa 22. 2. 2020 od 15.30 hod.
fašiangový karneval pre deti a po ňom oslava týždňa manželstva. K akcii sa pripojila aj ZO Csemadok-u
v Bohúňove, ktorá financovala divadelné predstavenie a uskutočnila aj svoju výročnú schôdzu. Zúčastnené
deti a manželské páry okrem občerstvenia dostali aj malý darček od samosprávy obce. Posledným
programom dňa bola zábava od 19.00. Hudbu na karnevale a na zábave zabezpečoval DJ Csík Dávid.
Vyúčtovanie akcií tvorí prílohu č.5. tejto zápisnice.
5. Referáty o projektoch:
Smerovanie k nulovému odpadu v Bohúňove
Starostka informovala poslancov, že Nadácia SLSP na projekt obce s názvom: Smerovanie k nulovému
odpadu v Bohúňove neschválila dotáciu.
Vyúčtovania: Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
Obec projekt ukončila aj vyúčtovala v zmysle podpísanej zmluvy a starostka predložila poslancom
vyúčtovanie projektu, ktoré tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice.
Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 1. Etapa
Starostka informovala poslancov, že obec projekt dokončila, a vyúčtovala v zmysle dotačnej zmluvy.
Vyúčtovanie tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
Nové žiadosti o podporu:
Dokončenie vodovodu
Starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť na dokončenie vodovodu do Environmentálneho
fondu na rok 2020. Žiadosť 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 – doplnenie a oprava tohto projektu
v zmysle výzvy kancelárie MAS Kras práve prebieha, ktorá tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
2. Novodobé ihrisko v Bohúňove - žiadaná dotácia 25 000 eur
3. „Buzgó – Kultúrne a turistické informačné centrum“ - žiadaná dotácia 9 000 eur
Opravy MK
Starostka informovala poslancov, že na výjazdovom rokovaní vlády SR v Slavošovciach schválenú dotáciu
vo výške 18 000,00 eur z rezervy vlády z ministerstva financií SR na rekonštrukciu miestnych komunikácií
obec už dostala na svoj účet. Obec z poskytnutej dotácie plánuje opraviť miestnu komunikáciu na ulici stredný vchod do obce z hlavnej cesty - s názvom vetva B v zmysle vyhotovenej projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu MK ktorá stála 300 eur, ale jej vyhotovenie bolo nevyhnutné. Poslanci
nemali námietky proti vyhotoveniu PD. Oznámenie o dotácii tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
Starostka informovala poslancov o možnosti získania podpory z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty
územnej spolupráce na rok 2020. Dátum vyhlásenia výzvy bol 16. 12. 2020 a termín na predkladanie
žiadostí 16. 01. 2020. Nakoľko miestna komunikácia vedúca ku mŕtvemu ramenu Slanej a k prameňu
Buzgó - ktorá je vo vlastníctve obce - je tiež v dezolátnom stave, a jej oprava by bola podporou regionálneho

rozvoja, starostka dala vypracovať PD na jej opravu za 300 eur. Rozpočet k PD stál 100 eur. Na základe
týchto dokumentov stihla podať žiadosť o poskytnutie dotácie na túto výzvu. Poslanci nemali námietky
proti vypracovanej žiadosti o podporu, ktorá tvorí prílohu č.11. tejto zápisnice.
Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa
Starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o podporu z Environmentálneho fondu v programe
POD na rok 2020 na úpravy verejného priestranstva na mieste zbúraného rodinného domu pri
reformovanom kostole. Žiadosť tvorí prílohu č.12. tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
Starostka predložila poslancom vypracovanú žiadosť o podporu na organizovanie tvorivých dielní z Fondu
podpory kultúry národnostných menšín na rok 2020 s názvom Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove.
Žiadosť tvorí prílohu č. 13. tejto zápisnice.
Bosorácka Kuchyňa Bohúňova
Starostka informovala poslancov že obec podala žiadosť o podporu ku nadácii Bethlen Gábor Zrt.
v Budapešti s cieľom pokračovania organizovania súťaže vo varení “Lekenye boszorkánykonyhája Bosorácka kuchyňa Bohúňova“. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 14. tejto zápisnice.
6. Schválenie plánu podujatí a rozvojových aktivít na rok 2020
Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vypracovaným návrhom rozvojových aktivít na rok 2020. Starostka
poznamenala, že pri zostavovaní rozpočtu musia počítať s výdavkami na ich realizáciu.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Schválené rozvojové aktivity tvoria prílohu č. 15. tejto zápisnice.
Starostka predložila poslancom návrh plánovaných podujatí na rok 2020. Starostka poznamenala, že pri
zostavovaní rozpočtu musia počítať s výdavkami na ich realizáciu.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Schválený plán podujatí tvorí prílohu č. 16. tejto zápisnice.
7. Pripravované projekty:
Pokračovanie miesta poslednej rozlúčky MF SR
Starostka informovala poslancov, že plánuje vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti
Ministerstva financií SR s cieľom získania podpory na pokračovanie výstavby miesta poslednej rozlúčky,
kde je žiaľ maximálna výška žiadanej podpory je iba 15 000 eur, k čomu je potrebné priložiť min. 5 % z
poskytnutej podpory ako vlastný zdroj. Obec v roku 2018 dostala od Ministerstva financií SR 6000 eur na
tento účel, ktoré musí každopádne zainvestovať v roku 2020.
Revitalizácia mŕtveho ramena Slanej - Starostka informovala poslancov, že na revitalizáciu mŕtveho
ramena Slanej na základe uznesenia OZ v Bohúňove pripravuje žiadosť o podporu na výzvu č. 29
z Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním na zachovanie a obnovu biodiverzity a
ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra. Obec disponuje s povolením na
uskutočnenie aktivít v projekte od OU Odbor starostlivosti o ŽP v Rožňave. Obec nemá finančné
prostriedky, ktoré by zaplatila za vyhotovenie žiadosti a za implementáciu projektu spoločnosti, ktorá sa
zaoberá s takými projektmi. Preto sa pokúsi ju vypracovať na obecnom úrade sama.
Zážitkový chodník
Starostka informovala poslancov, že v záhrade, ktorú obec kúpila od Kucserákovcov pred dvomi rokmi, by
bolo osožné vytvoriť zážitkový chodník s bosou nohou, ktorý neskôr bude súčasťou budúceho náučného
chodníka. Na realizáciu projektu starostka navrhla vypracovať žiadosť o dotáciu na Košický samosprávny
kraj v zmysle VZN 3/2006. Poslanci nemali proti tomu námietky.

Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Projekt tvorí prílohu č. 17. tejto zápisnice.
Náučný chodník – starostka informovala poslancov, že ešte neobjednala projekt náučného chodníka, ktorý
by ukázal pozoruhodnosti v obidvoch častiach obce. Bol by to prírodovedno-kultúrno-historický náučný
chodník.
8. Žiadosť podnikateľa Štefana Zsóriho
Starostka predložila poslancom odpoveď SHR Zsóriho na odkúpenie obecných pozemkov zo dňa 03. 02.
2020, ktorý nesúhlasí s výškou navrhovanej predajnej ceny. Poslanci hlasovali odročenie jednanie v tejto
veci.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Odpoveď tvorí prílohu č. 18. tejto zápisnice.
9. Žiadosť o podporu - ZO Csemadok
ZO CSEMADOKU v Bohúňove v žiadosti zo dňa 30. 12. 2019 žiada od Obce Bohúňovo poskytnutie
finančného príspevku na svoju činnosť na rok 2020 vo výške 200 Eur. Žiadanú sumu potrebujú na výdavky,
v rámci ich tradičnej akcie – Regionálneho rodinného popoludnia. ZO Csemadok-u v Bohúňove doručila
spolu so žiadosťou na obecný úrad aj zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou v sume 200,00 eur na rok 2019
spolu aj s kópiami účtovných dokladov. Poslanci schválili 200 eur dotácie pre ZO CSEMADOKU
v Bohúňove, ktorá môže použiť poskytnutú podporu výlučne na výdavky na svoju činnosť a je povinná
predložiť vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku spolu s kópiami účtovných dokladov
poskytovateľovi do 28. 02. 2021.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Dokumentácia tvorí prílohu č. 19. tejto zápisnice.
10. Schválenie rozpočtu na rok 2020
Starostka predložila poslancom návrh rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022, v ktorom boli zohľadnené
plánované aktivity a podujatia na rok 2020. Návrh rozpočtu na rok 2020 bol vyvesený na úradnú tabuľu dňa
07. 02. 2010 a zvesený dňa 26. 02. 2020. Z obyvateľov obce nikto nemal k návrhu žiadne pripomienky.
Poslanci spolu prešli všetky položky rozpočtu, starostka im odôvodnila všetky plánované príjmy a výdavky
v roku 2020. Potom prebehlo hlasovanie za prijatie návrhu rozpočtu na rok 2020 nasledovne:
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Podľa zákona starostka vypracovala aj návrhy programového rozpočtu na ďalšie dva roky, ktoré tiež
predložila poslancom. Poslanci brali na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021. Návrh a
schválený rozpočet tvorí prílohu č. 20. tejto zápisnice.
11. Schválenie komisie pre pamätihodnosti obce a vypracovanie návrhu VZN
Starostka informovala poslancov, že obec Bohúňovo ešte nemá schválené VZN ktorým sa schvaľujú
pamätihodnosti obce, a navrhla vytvoriť päťčlennú komisiu pre pamätihodnosti obce. Navrhla tiež, aby túto
komisiu tvorili všetci piati poslanci OZ. Navrhla, aby komisia zasadala v rámci zasadnutí OZ.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Potom Beáta Beke, samostatná odborná referentka obecného úradu rozdala poslancom s ňou vypracovaný
návrh VZN na preštudovanie a vypracovanie svojich návrhov na zmeny. Poslanci sa zhodli, že schválenie
tohto VZN bude jedným z programov nasledujúceho zasadnutia OZ.

12.VZN č. 01/2020: Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Bohúňovo
Samostatná odborná referentka obecného úradu Beáta Beke, ako starostkou poverená spôsobilá osoba za
prevádzkovanie pohrebísk na území obce Bohúňovo rozdala poslancom s ňou vypracovaný návrh
prevádzkového poriadku pohrebísk na území obce Bohúňovo, aby ho vzali domov na preštudovanie.
Poslanci dostali za úlohu na nasledujúcu schôdzu vypracovať s nimi navrhnuté zmeny vo VZN.
13. Najblizšie akcie:
Oslava 15. Marca - Starostka informovala poslancov, že dňa 15. Marca spolu s miestnymi organizáciami
SMK a Rákóczi Szövetség sa uskutoční tradičná oslava 15. Marca.
Environmentálny deň Mikroregiónu Domica - Na apríl je naplánovaný tradičný environmentálny deň
Mikroregiónu Domica. Termín a miesto konanie bude spresnený.
Majáles v Tibe - Starostka informovala poslancov, že vlani organizovaný Majáles v Tibe sa veľmi vydaril,
a navrhla poslancom zorganizovať ho aj v tomto roku. Poslanci s tým súhlasili.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Deň detí – starostka informovala poslancov, že OZ PRO LE-TI už nebude organizovať oslavu dňa detí
v areáli domu ľudových tradícií. Poslanci jednohlasne súhlasili s tým, aby samospráva obce bola hlavným
organizátorom tohto podujatia na konci mája alebo na začiatku júna: závisle od termínu dňa detí
organizovaného spoločnosťou Essity v Gemerskej Hôrke.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
14. Iné bežné záležitosti
Starostka informovala poslancov, že pracovníčka obecného úradu Beáta Beke pracuje na skoro 10 ročnom
notebook-u, ktorý je už nespoľahlivý, zlyháva. Poslanci hlasovali za kúpu nového notebook-u maximálne
za 800 eur.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Starostka informovala poslancov, že Drenko Róbert podaroval pre obec 4 funkčné gamatky na vykurovanie
veľkej sály. Vykurovanie plynom bude ďalšou alternatívou vykurovania sály popri kachľových peciach na
tuhé palivo. Pred ich namontovaním z požiarneho hľadiska je nutné odstrániť drevený obklad na dotyčných
úsekoch zo steny. Poslanci súhlasili s tým, aby podarované gamatky boli namontované do veľkej sály pod
okná po 2 ks na obidve strany, do sumy 600 eur.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
V ďalšom poslanci mali diskusné príspevky k jednotlivým bodom rokovania.
Starostka predložila poslancom návrh obyvateľky Bereczovej Barbory z Tiby, ktorá navrhuje, aby
nebohému RnDr. Jozefovi Takácsovi matematikovi a historikovi obce bolo udelené čestné občianstvo obce
Bohúňovo. Poslanci uznali zásluhy dotyčného. Čestné občianstvo sa neudeľuje obyvateľom, ale nemali
námietky proti tomu, aby tomu významnému človeku udelila cena obce po smrti.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Dokumentácia tvorí prílohu č. 21. tejto zápisnice.
15. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky ku jednotlivým bodom rokovania.
16. Schválenie uznesení

Predseda návrhovej komisie Ondrej Mihálik predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č.22 . tejto zápisnice.
17. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Ing. Ágnes T a k á c s
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ondrej Mihálik
zástupca starostky

Ferdinandová Andrea
Lenkey Gabriel

Zapísala: starostka obce

