Zápisnica
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 25. 09. 2020

Prítomní boli:
Starosta obce:
Ágnes Takács
Poslanci OZ:
chýbala poslankyňa Ferdinandová Andrea, viď. Prezenčnú listinu
Hlavný kontrolór obce: Szilárd Sipkai PaeDr. Ospravedlnene chýbal
Ostatní prítomní: neboli
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie štátnej finančnej výpomoci
5. Referáty – Oslava nového chleba
6. Prebiehajúce projekty – Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Regenerácia okolia stredovekého
kostola v Bohúňove 2. Etapa
7. Nové žiadosti o podporu: dokončenie vodovodu, sociálna terénna práca
8. Schválenie VZN ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk
9. Zasadnutie škodovej komisie
10. Budúce podujatia – Jesenný festival – tvorivá dielňa, odovzdanie parku, Očakávanie Vianoc
v Bohúňove - oslava Mikuláša a tvorivá dielňa
11. Iné bežné záležitosti – schválenie odmien poslancov za rok 2020, nákup informačných vitrínok na
cintoríny, pokračovanie výstavby miesta poslednej rozlúčky
12. Diskusia
13. Schválenie uznesení
14. 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 Róberta Veszelovszkého, a do
návrhovej komisie Ondreja Mihálika a Gabriela Lenkeyho. Návrhy boli poslancami jednomyseľne
schválené.
3. Kontrola uznesení
Starostka prečítala na predošlom zasadnutí OZ v Bohúňove dňa 07. 08. 2020 prijaté uznesenia č. 21/2020,
22/2020 a 23/2020 a informovala poslancov o ich splnení.
4. Schválenie štátnej finančnej výpomoci
Starostka informovala poslancov, že obci značne poklesli príjmy z daní FO v roku 2020 v dôsledku
pandémie COVID 19, a Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje pre obce a mestá bezúročnú,
návratnú finančnú výpomoc /NFP/ na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020. Maximálna
výška tejto výpomoci pre obec Bohúňovo je 3 473,00 eur, ktorá je určená na webovej stránke ministerstva:
www.mfsr.sk v prílohe č. 1. NFP možno použiť na kompenzáciu výdavkov v priebehu 2020. Prvá splátka

je stanovená na rok 2024 a posledná na ro 2027 v štyroch splátkach, t . doba splácania sú 4 roky.
Ministerstvo financií poskytuje výpomoc do 31. 10. 2020 na žiadosť obce v rozpočtovom informačnom
systéme Rissam so súhlasom obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce. Odpustenie
jednotlivých splátok návratnej finančnej pomoci bude možné iba na základe rozhodnutia vlády Slovenskej
republiky. Poslanci hlasovali za bezúročnú, návratnú finančnú výpomoc pre obec Bohúňovo na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 od Ministerstva financií Slovenskej republiky vo
výške 3 473,00 eur.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Dokumentácia tvorí prílohu č. 3. tejto zápisnice.
5. Referát – Oslava nového chleba
Starostka informovala poslancov o priebehu akcie a predložila im jej vyúčtovanie. Poslanci postupne
prebrali organizačné nedostatky jednotlivých programov. Vyúčtovanie tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.
6. Prebiehajúce projekty – Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Regenerácia okolia stredovekého
kostola v Bohúňove 2. Etapa
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove – starostka zopakovala, že zmluva na schválenú 600 eurovú dotáciu na
projekt Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove Fondom na podporu kultúry národnostných menšín ešte stále
nie je podpísaná. Obec už uskutočnila prvú tvorivú dielňu v projekte z vlastných zdrojov /batikovanie/ v
rámci Oslavy nového chleba. Starostka oboznámila poslancov s tematikami a termínmi ďalších dvoch
plánovaných dielní.
Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove, 2. Etapa - starostka informovala poslancov, že
zmluvu na schválenú 5000 eurovú dotáciu na projekt Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove,
2. Etapa so Slovenskou agentúrou životného prostredia /SAŽP/ podpísala až 17. Septembra, ale ešte
neobdržala ju podpísanú aj generálnym riaditeľom. Napriek tomu park musí byť hotový do konca októbra.
Obec požiada SAŽP o predĺženie termínu realizácie, medzitým vyzve dodávateľa, aby dokončil práce do
termínu.
Dokumentácia tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice.
7. Nové žiadosti o podporu: dokončenie vodovodu, sociálna terénna práca
Dokončenie obecného vodovodu
Starostka informovala poslancov, že termín na zaslanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z
prostriedkov Environmentálneho fondu /EF/ na realizáciu environmentálnych opatrení v roku 20 21 na
dokončenie obecného vodovodu je predlžený do 15. 12. 2020. Podľa aktualizovaného rozpočtu ku
dokončeniu vodovodu ešte je potrebných 30 538,25 €. Z toho obec bude žiadať 29 011,00 € podpory na
projekt od EF na rok 2021 a zvyšných 1 527,25 € /min. 5 %/ musí priložiť ku dotácii ako vlastný zdroj.
Sociálna terénna práca
Starostka informovala poslancov, že na základe schváleného všeobecne záväzného nariadenia o rozsahu
poskytovania sociálnych služieb na schôdzi dňa 07. 08. 2020 obec Bohúňovo žiadala Košický samosprávny
kraj o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, a po registrácii podá žiadosť o dotáciu na
poskytovanie v obci Bohúňovo v národnom projekte Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej
opatrovateľskej služby na Implementačnú agentúru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Poslanci
hlasovali za vypracovanie žiadosti.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Dokumentácia tvorí prílohu č. 6. tejto zápisnice.

8. Schválenie VZN ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk
Poslanci sa oboznamovali s vypracovaným návrhom Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje
prevádzkový poriadok pohrebísk, ale schválenie VZN odročili na ďalšiu schôdzu.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Návrh VZN tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
9. Zasadnutie škodovej komisie
Starostka informovala poslancov, že Atila Csík Ing. dňa 23. 07. 2020 roztrhol vedenie obecného rozhlasu v
miestnej časti obce Sziget, v blízkosti jeho rodinného domu, keď tam umiestňoval novinový stánok
pomocou žeriavu. Túto skutočnosť nahlásil on sám starostke obce telefonicky dňa: 24. 07. 2020. Oprava
vedenia obecného rozhlasu stála 254,18 eur v zmysle vystavenej faktúry dodávateľom Jánom
Farkašovským – Obchodno servisnej služby spotrebnej elektroniky. Poslanci hlasovali za uplatnenie
náhrady škody v celej výške voči zodpovednému za škodu Ing. Atila Csík, a súhlasili s tým, aby škoda
prípadne bola uhradená aj po splátkach.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Dokumentácia tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.
10.
Budúce podujatia – Jesenný festival – tvorivá dielňa, odovzdanie parku, Očakávanie Vianoc v
Bohúňove - oslava Mikuláša a tvorivá dielňa
Jesenný festival – tvorivá dielňa, odovzdanie parku
Starostka informovala poslancov, že obec Bohúňovo plánuje aj v tomto roku usporiadať jesenný festival,
samozrejme s dodržiavaním platných epidemiologických nariadení. V programe bude reformovaná
spomienková bohoslužba, tvorivá dielňa, namiesto oslavy dňa dôchodcov - písomné blahoželania
dôchodcom obce z príležitosti mesiaca úcty k straším s malými darčekmi, spoločná modlitba za zosnulých
a odovzdanie parku. Poslanci súhlasili s tým, aby názov parku bol odsúhlasený v Messenger-i samosprávy
obce.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Plagát jesenného festivalu tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Očakávanie Vianoc v Bohúňove - oslava Mikuláša a tvorivá dielňa
Starostka navrhla podľa daných podmienok s dodržiavaním platných epidemologických nariadení
organizovať aj Očakávanie Vianoc v Bohúňove.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Veszelovszky Róbert, Mihálik Ondrej, Lenkey Gabriel
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Plagát podujatia tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.
11. Iné bežné záležitosti – nákup informačných vitrínok na cintoríny, pokračovanie výstavby miesta
poslednej rozlúčky
Schválenie odmien poslancov za rok 2020 – poslanci schválili ku odmenám poslancov za účasť na obecných
zastupiteľstvách za rok 2020 ešte 50 eur za výpomoc v roku 2020.
Dokumentácia tvorí prílohu č. 11. tejto zápisnice.

Nákup informačných vitrínok na cintoríny
Starostka informovala poslancov, že je potrebné zabezpečiť na obidva cintoríny obce vitríny so základnými
informáciami. Obec spravila prieskum trhu na zaobstaranie týchto vitrínok. Najlacnejšia ponuka na 2 vitríny
so stojanmi bola 1014,00 eur. Poslanci nesúhlasili s ich nákupom.
Hlasovanie
Za kúpu: nikto
Proti: Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej, Veszelovszky Róbert
Zdržal sa hlasovania: nikto
Poslanci navrhli dať si vyhotoviť obidva vitríny miestnym stolárom. Dali za úlohu starostke opýtať sa
Árpáda Kulika.
Pokračovanie výstavby miesta poslednej rozlúčky
Starostka informovala poslancov, že dotácia v sume 6000 eur, ktorú obec dostala od Ministerstva financií v
roku 2018 na pokračovanie výstavby miesta poslednej rozlúčky, keď nebude zastavaná v roku 2020, tak
prepadne. Starostka poznamenala, že obec plánovala realizovať pokračovanie stavby v roku 2020 po
schválení dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR, lebo aj obec Bohúňovo žiadala dotáciu na tento
účel. Poslanci navrhli kontaktovať dodávateľa stavby v tejto veci.
12. Diskusia
V diskusii ešte odzneli príspevky k jednotlivým bodom.
Poslanec Lenkey Gabriel poznamenal, že by bolo potrebné vyčistiť a prehĺbiť jarok, ktorý odvádza dažďovú
vodu z hornej časti Bohúňova, je to vlastne pokračovanie otvorenej dažďovej kanalizácie vedúcej pod
hlavnou cestou na lúku pri Slanej pred rodinným domom č. 87. Práce budú vykonané malým bágrom.
Poslanci nemali námietky proti tomu.
Starostka poznamenala, že zo zvyšných betónových kociek chce pokračovať dažďový rigol v Tibe pred
rodinným domom č. 27. Poslanci nemali námietky proti tomu. Starostka informovala poslancov, že
internetové služby firmy Tornaľanet sú už funkčné, poskytujú optický internet. Obyvatelia sa postupne
napájajú, je už napojený aj obecný úrad.
14. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Ondrej Mihálik predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č. 10. 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
Róbert Veszelovszky

Zapísala: Ágnes Takács, starostka

