Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 07. 08. 2020

Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Ostatní prítomní:
Ospravedlnene chýbal:

Ágnes Takács
podľa prezenčnej listiny štyria, ospravedlnene chýbal Róbert Veszelovszky
Beáta Beke - samostatná odborná referentka obecného úradu
hlavný kontrolór obce - Dr. Szilárd Sipkai

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Letná oslava
5. Zmluva o prevádzkovaní vodovodu
6. Schválenie VZN - rozsah poskytovania sociálnych služieb
7. Iné bežné záležitosti – zasadnutie škodovej komisie
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver
Pozvánka na zasadnutie tvorí prílohu č. 1. tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na rokovaní OZ, a dala poslancom hlasovať navrhnutý program
zasadnutia, ktorý bol poslancami jednohlasne 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. Návrh bol
poslancami jednomyseľne schválený. Do návrhovej komisie bol zvolený podľa návrhu starostky: Ondrej
Mihálik a Béla Jánosdeák.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala 6 uznesení / 14/2020 – 20/2020/ prijatých na zasadnutí OZ konaného dňa 29. 05.
2020, a jednotlivo informovala poslancov o ich splnení. Kópia uznesení a dokumentácia tvoria prílohu
č. 3. tejto zápisnice.
4. Letná oslava
Starostka otvorila diskusiu o tom, či samospráva obce vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu
pôsobú pandémiou covid 19 zorganizuje aspoň menšiu tradičnú oslavu obce koncom augusta.
Informovala poslancov, že obec nedostala dotáciu na svoj projekt s názvom Bosorácka kuchyňa
Bohúňova od nadácie BGA zrt, ale má schválenú 600 eur dotácie na organizovanie troch tradičných
tvorivých dielní v rámci projektu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, z ktorých prvá
dielňa má byť v auguste. Miestna organizácia Rákóczi Szövetség má tiež schválenú dotáciu na

organizovanie oslavy. Vedenie spolku preto organizuje 22-ho augusta Oslavu nového chleba.
V programe bude reformovaná bohoslužba na tento sviatok a interaktívne predstavenie pre deti na
javisku na dvore Domu ľudových tradícií. Starostka navrhla poslancom, aby sa aj samospráva obce
pridružila ku akcii ako spoluorganizátor s dvomi programami: s tradičnou oslavou „Strom života“
a tradičnou tvorivou dielňou pre deti z podpory. V obci sa narodilo od augusta 2019 jedno dieťa:
Kankula Zalán, on by bol slávnostne privítaný, a jeho lístok umiestnený na strome. Tvorivá dielňa by
bola organizovaná z projektovej podpory. Starostka otvorila diskusiu vo veci organizovania súťaže vo
varení s názvom: Bosorácka kuchyňa Bohúňova a pouličnej zábavy. Poslanci jednoznačne boli toho
názoru, že z programu treba vynechať obidve akcie, nakoľko mimoriadna situácia pôsobená pandémiou
ešte stále trvá, a do oslavy už je málo času. Na podujatí nebude guľáš, iba občerstvenie. Samospráva
obce poskytne pagáče a ovocie pre účastníkov zadarmo, starostka poprosí prevádzkovateľa bufetu
v Tibe, aby predával občerstvenie na akcii. Starostka sľúbila, že podľa možnosti zabezpečí dary do
tomboly os podnikateľov. Potom poslanci spresnili začiatok a priebeh programov, nákupné zoznamy,
zaobstaranie potrebných materiálov a náradí. Dohodli sa, že 22. Augusta ráno pripravia a zariadia
priestor podujatia.
Hlasovanie – Program a priebeh oslavy nového chleba
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Pozvánka na podujatie tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.
5. Zmluva o prevádzkovaní vodovodu
Starostka informovala poslancov, že na rozvodnú vodovodnú sieť postavenú v roku 2019 Odbor
starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Rožňava na žiadosť obce vydal kolaudačné
rozhodnutie. Prevádzkovateľom vodovodnej siete v obci Bohúňovo je Východoslovenká vodárenská
spoločnosťa. s., závod Rožňava. K tomu, aby obyvatelia na týchto vetvách mohli užívať vodu
z vodovodu je potrebné, aby obec Bohúňovo podpísala zmluvu s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou o výkone správy majetku obce na tie nové skolaudované vetvy. Spoločnosť poslala obci
návrh tejto zmluvy. Poslanci návrh zmluvy prerokovali bez pripomienok, a hlasovali za zverenie
majetku obce Bohúňovo rozvodnej vodovodnej siete verejného vodovodu realizovanej v roku 2019
v skutočnej dĺžke 301 metrov v zmysle porealizačného zamerania s obstarávacou cenou 73 695,50 € do
správy pre VVS, a. s. Košice.
Hlasovanie:
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Podpísaná zmluva tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
6. Schválenie VZN - rozsah poskytovania sociálnych služieb
Samostatná odborná referentka Beáta Beke predložila poslancom vypracovaný materiál na rokovanie:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Bohúňovo, ktorým sa schvaľuje rozsah poskytovania
sociálnych služieb, spôsob a výška úhrad za sociálne služby. Starostka informovala poslancov, že obec
Bohúňovo potrebuje mať toto VZN, aby mohla poskytovať sociálne služby v obci. Obec plánuje zaviesť
terénnu opatrovateľskú službu s cieľom pomáhať odkázaným obyvateľom, najme seniorom. Poslanci
preštudovali a prerokovali návrh VZN spolu s prílohami, a určili spôsob a výšky úhrad za jednotlivé
úkony sociálnej služby. Návrh VZN bol vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa 21. 07. 2020, a zvesený z
nej dňa 07. 08. 2020. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN bola : 06. 08. 2020. Občania
k nemu nemali žiadne pripomienky. Poslanci jednomyseľne schválili Všeobecne záväzné nariadenie č.
02/2020 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci
Bohúňovo.
Hlasovanie o schválení VZN s prílohami:
Za: Ferdinandová Andrea, Mihálik Ondrej, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Návrh VZN a schválené VZN tvoria prílohu č. 6. tejto zápisnice.

5. Iné bežné záležitosti
Zasadnutie škodovej komisie – sa odročilo, nakoľko do termínu zasadnutia nedošla faktúra za opravu
náhodne roztrhnutého rozhlasového vedenia v časti obce Sziget obyvateľom obce: Ing. Csík Atila, ktorá
bude podkladom rokovania v tejto veci.
Prebiehajúce projekty:
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove - starostka informovala poslancov, že zmluva na schválenú 600
eurovú dotáciu na projekt Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove s Fondom na podporu kultúry
národnostných menšín ešte stále nie je podpísaná, napriek dodaniu všetkých žiadaných dokumentov zo
strany obce. Obec začne tvorivé dielne organizovať z vlastných zdrojov.
Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove, 2. Etapa - starostka informovala poslancov, že
zmluva na schválenú 5000 eurovú dotáciu na projekt Regenerácia okolia stredovekého kostola
v Bohúňove, 2. Etapa so Slovenskou agentúrou životného prostredia ešte stále nie je podpísaná napriek
dodaniu všetkých žiadaných dokumentov zo strany obce. Obec začne stavebné práce až po jej podpise.
Poďakovanie poslancovi Gabrielovi Lenkeymu - starostka poďakovala poslancovi Gabrielovi
Lenkeymu za organizovanie prívozu štrku a brigády na jeho rozprestretie na komunikáciách v uliciach na
Szigete. Poďakovala poslancom Jánosdeák Béla a Veszelovszky Róbert za aktívnu účasť na tejto brigáde.

6. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky k organizačným úlohám.
7. Schválenie uznesení
Člen návrhovej komisie Béla Jánosdeák na záver prečítal návrh na uznesenie. Starostka obce dala
schváliť uznesenie OZ, ktoré poslanci jednomyseľne schválili.
Uznesenia tvoria prílohu č. 5. tejto zápisnice.
8. 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

Andrea Ferdinandová

Lenkey Gabriel

Zapísala: starostka obce

