Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 29. 05. 2020.
Prítomní boli:
Starosta obce: Ágnes Takács
Poslanci OZ:
v plnom počte - viď. Prezenčnú listinu
Hlavný kontrolór obce: Szilárd Sipkai PaeDr.
Ostatní prítomní: Beáta Beke samostatná odborná referentka obecného úradu

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Projekty: Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa – program obnovy dediny, Tradičné
tvorivé dielne v Bohúňove – Kultminor, Aktivačná činnosť §52, Pomôž svojej obci - Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny, Rekonštrukcia miestnej komunikácie vetva B - Ministerstvo financií, dar od Nadácie TA3, Podpora
regionálneho rozvoja a turizmu rekonštrukciou cestnej infraštruktúry - úrad podpredsedu vlády, dokončenie
obecného vodovodu – Environmentálny fond, projekty programu Leader, Bosorácka kuchyňa Bohúňova –BGA
zrt, Zážitkový chodník s bosou nohou - Košický samosprávny kraj, Pokračovanie miesta poslednej rozlúčky –
Ministerstvo financií,
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
6. Žiadosť o kúpu pozemku - SHR Zsóri Štefan
7. Zasadnutie komisie pre pamätihodnosti obce a schválenie VZN ktorým sa schvaľujú pamätihodnosti obce
8. Vypracovanie VZN ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk
9. Úsporné opatrenia v dôsledku pandémie
10. Iné bežné záležitosti – kultúrne podujatia, majetkoprávne vysporiadanie MK v časti obce Sziget, žiadosti
o podporu: Domov dôchodcov Rejdová, ZŠ Plešivec, pokračovanie miesta poslednej rozlúčky, vykurovanie
veľkej sály plynom...
11. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu
12. Diskusia
13. Schválenie uznesení
14. Záver
Pozvánka na zasadnutie OZ tvorí prílohu č. 1. tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na rokovaní OZ a dala hlasovať navrhnutý program rokovania, ktorý bol
jednomyseľne schválený, a tvorí prílohu č. 2. tejto zápisnice.
2. Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice Bélu Jánosdeáka a Róberta Veszelovszkého. Do návrhovej
komisie bol zvolený podľa návrhu starostky: Ondrej Mihálik a Andrea Ferdinandová. Návrhy boli
poslancami jednomyseľne schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala 13 uznesení / 01/2020 – 13/2020/ prijatých na zasadnutí OZ konaného dňa 26. 02. 2020,
a jednotlivo informovala poslancov o ich splnení.
Kópia uznesení a dokumentácia tvoria prílohu č. 3. tejto zápisnice.
4. Projekty: Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa – program obnovy dediny,
, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove – Kultminor, Aktivačná činnosť §52, Pomôž svojej obci - Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny, Rekonštrukcia miestnej komunikácie vetva B - Ministerstvo financií,
dar od Nadácie TA3, Podpora regionálneho rozvoja a turizmu rekonštrukciou cestnej infraštruktúry
- úrad podpredsedu vlády, dokončenie obecného vodovodu – Environmentálny fond, projekty

programu Leader, Bosorácka kuchyňa Bohúňova –BGA zrt, Zážitkový chodník s bosou nohou Košický samosprávny kraj, Pokračovanie miesta poslednej rozlúčky – Ministerstvo financií
Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa – program obnovy dediny
Starostka informovala poslancov, že žiadosť obce o poskytnutie podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2020 v Programe obnovy dediny s názvom Regenerácia okolia
stredovekého kostola v Bohúňove - 2. Etapa bola podporená. Minister životného prostredie rozhodol
projekt podporiť so sumou 5000 eur. Obec je povinná prispieť k projektu min. vo výške 5 %. Projekt rieši
parkové a sadové úpravy na mieste zbúraného rodinného domu za reformovaným kostolom. Na základe
oznámenia o podporení projektu bolo uskutočnené verejné obstarávanie na výber dodávateľa, ktorým sa
v zmysle predloženej najnižšej cenovej ponuky vo výške 5 360,80 Eur stal Juraj Bernáth Minibager.
Dokumentácia tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove – Kultminor Starostka informovala poslancov, že na žiadosť obce
Fond na podporu kultúry národnostných menšín odporúčala 600 Eur podpory na pokračovanie projektu:
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove. Obec opravila rozpočet, zaobstarala potrebné potvrdenia a dokumenty
ku podpisu zmluvy, ale v dôsledku pandémie pôsobenej koronavírusom Covid 19 podpisovanie zmlúv bolo
pozastavené. Kópia oznámenia tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
Aktivačná činnosť §52 - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Starostka informovala poslancov, že jeden polročný projekt končí 31. Mája 2020, v ktorom boli aktivovaní
traja UoZ, a podala ďalšiu žiadosť v mene obce na pokračovanie projektu od 01. 06. Do 30. 11. 2020. Obec
za poskytnutý príspevok im môže kúpiť pracovné oblečenie a ochranné pracovné pomôcky, náradie
a materiál, a môže žiadať aj refundáciu zo mzdy zamestnanca obecného úradu za ich koordináciu. Kópia
dohody tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice.
Pomôž svojej obci Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Starostka informovala poslancov, že od 01. 04. 2020 na pol roka žiadala od úradu práce príspevok na ďalší
projekt s názvom Pomôž svojej obci, do ktorého by boli zapojení ďalší traja nezamestnaní z obce, žiadosť
síce bola schválená, ale v dôsledku pandémie pôsobenej koronavírusom Covid 19 zmluva ešte podpísaná
nebola. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie vetva B - Ministerstvo financií
Starostka informovala poslancov, na výjazdovom rokovaní vlády SR schválenú dotáciu vo výške 18 000,00
eur z rezervy vlády z ministerstva financií SR obec využila na rekonštrukciu miestnej komunikácie stredný vchod do obce z hlavnej cesty - s názvom vetva B v zmysle vyhotovenej projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu MK. Na základe výsledku uskutočneného verejného obstarávania
dodávateľom stavby bol Hronec Ján, ktorý opravu komunikácie realizoval za 20 743,95 eur, v zmysle jeho
víťaznej cenovej ponuky. Dokumentácia tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.
dar od Nadácie TA3
Na základe verejnej výzvy obec Bohúňovo požiadala Nadáciu TA3 o príspevok na úhradu nákladov,
súvisiacich so službami samosprávy, ktoré poskytuje svojim odkázaným občanom v čase karanténnych
opatrení na elimináciu šírenia koronavírusu. Nadácia poskytla obci dar v hodnote 500 eur, ktorý obec minula
na výdavky v zmysle darovacej zmluvy. Dokumentácia tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Podpora regionálneho rozvoja a turizmu rekonštrukciou cestnej infraštruktúry - úrad podpredsedu
vlády
Starostka informovala poslancov, že žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
na výzvu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nebudú posudzované napriek dvom
doplneniam - nakoľko na finančné prostriedky na rozvoj bola dňa 19. 05. 2020 vypísaná nová výzva na
zmiernenie dopadov koronakrízy. Na túto výzvu mala podanú žiadosť aj obec na opravu miestnych
komunikácií. Dokumentácia tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
Dokončenie obecného vodovodu – Environmentálny fond
Starostka informovala poslancov, že na dokončenie vodovodu – spolu 100 metrov pouličných vetiev
v hodnote 30 538,25 eur v prvom kole minister životného prostredia neschválil dotáciu.

Projekty programu 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 – projekt vlani doplnený
2. Novodobé ihrisko v Bohúňove - žiadaná dotácia 25 000 eur - doplnenie a oprava tohto projektu v zmysle
výzvy kancelárie MAS Kras práve prebieha, ktorá tvorí prílohu č.11. tejto zápisnice.
3. „Buzgó – Kultúrne a turistické informačné centrum“ - žiadaná dotácia 9 000 eur - doplnenie a oprava
tohto projektu v zmysle výzvy kancelárie MAS Kras práve prebieha, ktorá tvorí prílohu č.12. tejto
zápisnice.
Bosorácka kuchyňa Bohúňova –BGA zrt
Starostka informovala poslancov, že nadácia Bethlen Gábor Zrt. ešte nerozhodovala vo vecí podaných
žiadostí. Obec žiadala podporu na pokračovanie organizovania súťaže vo varení “Lekenye
boszorkánykonyhája - Bosorácka kuchyňa Bohúňova“.
Zážitkový chodník s bosou nohou - Košický samosprávny kraj
Starostka informovala poslancov, že Košický samosprávny kraj pozastavil schvaľovanie podpôr v zmysle
svojho VZN 3/2006 kvôli výpadkom vo svojom rozpočte spôsobenej koronavírusom. Dokumentácia tvorí
prílohu č.13 . tejto zápisnice.
Pokračovanie miesta poslednej rozlúčky – Ministerstvo financií
Starostka predložila poslancom vypracovanú Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva
financií Slovenskej republiky na pokračovanie výstavby miesta poslednej rozlúčky, v ktorej žiada dotáciu vo
výške 15 000 eur. Poznamenala, že v tomto roku každopádne bude nutné pokračovať vo výstavbe,
a zastavať aspoň tých 6000 eur dotácie, ktorú obec na tento účel dostala na výjazdovom rokovaní vlády ešte
v roku 2018. Žiadosť tvorí prílohu č. 14. tejto zápisnice.
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
Záverečný účet obce za rok 2019 vypracovala Mária Šeďová – účtovníčka obce. Návrh záverečného účtu
bol vyvesený na úradnú tabuľu obce v zmysle zákona od 07. 05. 2020 a zvesený dňa 28. 05. 2020. Nikto
z obyvateľov, ani hlavný kontrolór obce nemal pripomienku k návrhu. Poslanci schválili celoročné
hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad. Schválený záverečný účet tvorí prílohu č. 15. tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
6. Žiadosť o kúpu pozemku - SHR Zsóri Štefan
Poslanci dňa 02. 12. 2019 uznesením č. 42/2019 schválili 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, ktorá je stanovená znaleckým posudkom číslo 130/2019,
vyhotoveného Ing. Dobos Dionýzom, Rudná 353, dňa 06. 08. 2019. Podnikateľ v odpovedi na uznesenie zo
dňa: 03. 02. 2020 nnesúhlasil s tuoto predjanou cenou a navrhol kúpnu cenu za podiely parciel vo výške
1500,00 eur. Poslanci po dlhej diskusii nesúhlasili s navrhnotou kúpnou cenou, ani so žiadnym znižovaním
predajnej ceny v zmysle znaleckého posudku.
Hlasovanie za SHR Zsóri Štefanom navrhnutú kúpnu cenu
Za: nikto
Proti: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Zdržal sa hlasovania: nikto
Hlasovanie za znižovanie kúpnej ceny
Za: nikto
Proti: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Zdržal sa hlasovania: nikto
Dokumentácia tvorí prílohu č. 16. tejto zápisnice.

7. Zasadnutie komisie pre pamätihodnosti obce a schválenie VZN ktorým sa schvaľujú
pamätihodnosti obce
Návrh VZN bol vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa 11. 05. 2020 a zvesený z nej dňa 28. 05. 2020. Občania
nemali žiadne pripomienky k návrhu VZN. Poslanci jednomyseľne schválili Všeobecne záväzné nariadenie
ktorým sa schvaľujú pamätihodnosti obce.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Návrh VZN a schválené VZN tvorí prílohu č. 17. tejto zápisnice.
8. Vypracovanie VZN ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk
Starostka informovala poslancov, že VZN ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk je ešte
z roku 2006, ktoré je potrebné aktualizovať. Platné VZN tvorí prílohu č. 18. tejto zápisnice.
9.
Úsporné opatrenia v dôsledku pandémie
Starostka informovala poslancov, že opatrenia zamedzujúce šíreniu koronavírusu majú za následok aj
zníženie príjmov obce od štátu z podielových daní fyzických osôb. Nikto nevie presne potvrdiť, že o koľko
bude mať obec menej príjmu. Z toho dôvodu obec zaviedla úsporné opatrenia, nerealizuje naplánované
rozvojové aktivity z vlastného zdroja v tomto roku, snaží sa dokončiť už rozbehnuté projekty, a nakupuje len
tie najnevyhnutnejšie veci potrebné ku vchodu obecného úradu a k udržiavaniu verejných priestranstiev
v obci.
10.
Iné bežné záležitosti – kultúrne podujatia, majetkoprávne vysporiadanie MK v časti obce
Sziget, žiadosti o podporu: Domov dôchodcov Rejdová, ZŠ Plešivec, pokračovanie miesta poslednej
rozlúčky, vykurovanie veľkej sály plynom...
Kultúrne podujatia – starostka poznamenala, že akcie naplánované na mesiace marec - máj 2020 sa
neuskutočnili kvôli pandémie. Ešte nie je odvolaný núdzový stav, zákaz organizovania podujatí je
v platnosti. Starostka navrhla poslancom rozhodnúť sa o organizovaní letnej oslavy obce na budúcom
zastupiteľstve v súvislosti s aktuálnou situáciou v šírení pandémie.
Majetkoprávne vysporiadanie MK v časti obce Sziget – starostka predložila poslancom prieskum, ktorý
robila vo veci spôsobu majetkoprávneho vysporiadania miestnych komunikácií v časti obce Sziget, nakoľko
sú v súkromnom vlastníctve. Komunikácie v tejto časti sú vo veľmi zlom stave. Zákon zakazuje obci
investovať do cudzieho majetku, preto tieto komunikácie je nutné vysporiadať. Obec bez ich vysporiadania
nedostane žiadnu podporu na opravu týchto komunikácií. Firma Veris, ktorá vykonáva takéto služby
napísala postup riešenia tohto problému. Je potrebné dať urobiť geometrický plán. Potom osloviť známych
vlastníkov s darom alebo kúpou. U tých, ktorí nesúhlasia by sa pristúpilo k vyvlastneniu . Za vyvlastnenie
musí obec zaplatiť za pozemky cenu v zmysle znaleckého posudku. Práca firmy Veris by stála približne
2500-3000 eur / oslovenie vlastníka, návrh na vklad , znalecký posudok, komunikácia so SPF... / Tieto
výdavky obec nie je schopná žiaľ riešiť z vlastného rozpočtu. Poslanci navrhli zvolať obyvateľov obce
z časti obce Sziget a vysvetliť im aj majetkové vzťahy, spôsob a rozpočet na ich riešenie.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Dokumentácia tvorí prílohu č.19. tejto zápisnice.
Poslanec Lenkey Gabriel poznamenal, že koronavírus posunul na jar plánovanú opravu týchto komunikácií
štrkom, a sľúbil že v spolupráci so starostkou objednajú štrk z Čoltova, a organizujú brigádu s obyvateľmi
ulice. Ostatní poslanci z Bohúňova tiež sľúbili, že pôjdu pomáhať.
Poslanec Veszelovszky Róbert zase poznamenal, že bude potrebné vyčistiť a prípadne prehĺbiť ryhu
dažďovej kanalizácie, ktorá vedie z obce pod hlavnou cestou na lúku pri rieke Slaná. V tomto mieste je
odtok dažďovej vody sťažený kvôli nánosom.
Žiadosť o podporu: Domov dôchodcov Rejdová - Starostka predložila poslancom žiadosť o finančný
príspevok na rok 2020 poskytovateľa Dom seniorov Rejdová na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
podľa §75 a na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa ustanovenia § 8 ods. 8, ustanovenia § 80

písmeno h) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení pre obyvateľa obce: Janoštiak
Ján, narodený 11. 01.1947, trvale bytom Bohúňovo č. 90 vo svojom zariadení v Rejdovej na základe zmluvy
č. 01/2016 zo dňa: 11. 07. 2016. Poslanci prijali uznesenie podporiť žiadateľa v roku 2020 so sumou 20 eur.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: Jánosdeák Béla
Dokumentácia tvorí prílohu č. 20. tejto zápisnice.
Žiadosť o podporu ZŠ Plešivec - Starostka predložila poslancom žiadosť o finančný príspevok
Rodičovského združenia pri Základnej škole v Plešivci zo dňa. 17. 02. 2020 na účely podpory vzdelávania
rozvoja a športu žiakov školy. Starostka poznamenala, že túto základnú školu navštevujú aj žiaci z obce.
Obec raz ročne podporuje aj ples Rodičovského združenia pri ZŠ Györgya Dénesa v Plešivci s tombolou.
Poslanci prijali uznesenie podporiť žiadateľa v roku 2020 so sumou 20 eur.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: Jánosdeák Béla
Dokumentácia tvorí prílohu č. 21. tejto zápisnice.
Pokračovanie miesta poslednej rozlúčky – táto téma bola prediskutovaná už na tomto zasadnutí v bode 4.
Projekty
Vykurovanie veľkej sály plynom – starostka informovala poslancov že práve prebieha vo veľkej sále KD
montáž gamatiek podnikateľom Halász Attila.
14. Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu
Členovia komisie Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel a Andrea Ferdinandová prešli do druhej miestnosti
aby zasadali. Ostatní dvaja poslanci počas tohto zasadnutia mali prestávku.
15. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky ku jednotlivým bodom rokovania.
16. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Ondrej Mihálik predniesol návrh na uznesenia 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 M i h á l i k
zástupca starostky

Béla Jánosdeák
Róbert Veszelovszky

Zapísala: starostka obce

