Zápisnica
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 11. 12. 2020
Prítomní boli:
Starosta obce:
Ágnes Takács
Poslanci OZ:
v plnom počte 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. Referáty –VII. Jesenný festival, On-line Očakávanie Vianoc v Bohúňove
5. Prebiehajúce projekty – Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Regenerácia okolia stredovekého
kostola v Bohúňove 2. Etapa
6. Nové žiadosti o podporu: náučný chodník, dokončenie vodovodu, sociálna terénna práca, projekt
NÚP, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
7. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bohúňovo
8. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk
na území obce Bohúňovo
9. Žiadosť o kúpu pozemku
10. Úprava rozpočtu
11. Schválenie inventarizácie
12. Iné bežné záležitosti
13. Diskusia
14. Schválenie uznesení
15. 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 Gabriela Lenkeyho 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 25. 09. 2020 prijaté uznesenia, bolo ich
osem od č. 24/2020 do č. 31/2020 a informovala poslancov o ich splnení. Kópia uznesení tvorí prílohu č. 3.
tejto zápisnice.
4. Referáty – VII. Jesenný festival, On-line Očakávanie Vianoc v Bohúňove
VII. Jesenný festival - Starostka informovala poslancov o priebehu festivalu, ktorý sa začal 4. Októbra so
spomienkovou bohoslužbou v reformovanom kostole a kladením vencov a pokračoval vo veľkej sále
kultúrneho domu remeselníckou dielňou. Tradičná oslava dňa dôchodcov sa nekonala, dôchodcovia v obci

dostali od samosprávy malý darček – plátenú nákupnú tašku s písomným blahoželaním z príležitosti mesiaca
úcty k starším. Zvyšné dva programy festivalu - tradičná spoločná modlitba za zosnulých na cintoríne dňa
1. Novembra ďakovná bohoslužba a odovzdanie parku Živých spomienok dňa 15. Novembra kvôli platným
pandemickým opatreniam sa nekonali. Vyúčtovanie festivalu tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.
On-line Očakávanie Vianoc v Bohúňove - Starostka informovala poslancov, že podujatie práve prebieha.
Prvá sviečka na adventnom venci bola zapálená 29. Novembra bez účasti obyvateľov – on-line. Po on-line
tvorivej dielni OZ PRO LE-TI Mikuláš obce - Mihalik Ondrej 6. Decembra roznášal balíčky samosprávy
deťom mladším, ako 15 rokov v obci. Vyúčtovanie tvorí prílohu č. 5. tejto zápisnice. Ďalšie plánované
programy podujatia: zapálenie zvyšných sviečok na adventnom venci, odovzdanie parku Živých spomienok
a zapálenie ohňa sa budú konať bez verejnosti on-line. Programy podujatia tvoria prílohu č. 6. tejto
zápisnice.
5. Prebiehajúce projekty – Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Regenerácia okolia stredovekého
kostola v Bohúňove 2. Etapa
Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
Starostka informovala poslancov o uskutočnených dvoch tvorivých dielňach v projekte /batikovanie,
jesenné ozdoby/. Tretia dielňa s vianočnou tematikou plánovaná na december sa neuskutočnila, nakoľko
platné pandemické nariadenia to neumožnili. Termín čerpania poskytnutej dotácie je podľa podpísanej
zmluvy do konca marca 2021, obec poslednú dielňu plánuje zorganizovať do tohto termínu.
Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa
Starostka informovala poslancov, že Slovenskou agentúrou životného prostredia SAŽP nevyhovela žiadosti
obce o predĺženie termínu realizácie, to znamenalo, že park musel byť hotový do konca októbra 2020, v
opačnom prípade schválená 5000 eurová dotácia na projekt Regenerácia okolia stredovekého kostola v
Bohúňove, 2. Etapa obec by musela vrátiť. Dodávateľ nakoniec dokončil práce do termínu, a obec zaslala aj
vyúčtovanie dotácie do 30. 10. 2020 v zmysle podpísanej zmluvy. Park bol odovzdaný 6. Decembra 2020.
Vyúčtovanie dotácie tvorí prílohu č. 7. tejto zápisnice.
6. Nové žiadosti o podporu: náučný chodník, dokončenie vodovodu, sociálna terénna práca, projekt
NÚP, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
Náučný chodník - Starostka predložila poslancom vypracovaný projekt a žiadosť o dotáciu na výzvu
TERRA INKOGNITA v programe: Ekoturizmus vypracovala projekt s názvom Náučný chodník Tajomstvá
Bohúňova a Tiby, a podala žiadosť o podporu na sumu 13800 eur. K dotácii je povinné priložiť aj vlastný
zdroj minimálne vo výške 10 %.
Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 8. tejto zápisnice.
Dokončenie vodovodu
Starostka informovala poslancov, že žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z prostriedkov
Environmentálneho fondu na realizáciu environmentálnych opatrení v roku 20 21 na dokončenie obecného
vodovodu vypracovala aj poslala do termínu – do 15. 12. 2020 - na Environmentálny fond spolu aj
s prílohami. Podľa aktualizovaného rozpočtu ku dokončeniu vodovodu obec potrebuje investovať ešte
30 538,25 €. Od EF na rok 2021 obec žiadala 29 011,00 eur podpory na projekt.
Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 9. tejto zápisnice.
Sociálna terénna práca
Starostka informovala poslancov, že na žiadosť obce Košický samosprávny kraj o zapísal ju do registra
poskytovateľov sociálnych služieb, a po registrácii obec podala žiadosť o dotáciu na poskytovanie sociálnej
služby v obci Bohúňovo na Implementačnú agentúru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v
národnom projekte Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Implementačná agentúra
žiadosti obce vyhovela, a na základe podpísanej zmluvy o spolupráci od 1. Januára 2021 zamestnankyňa
obecného úradu Beáta Beke bude poskytovať aj terénnu opatrovateľskú službu dôchodcom obce, s ktorými
na základe ich žiadosti obec podpíše zmluvu.
Kópia podpísanej zmluvy o spolupráci tvorí prílohu č. 10. tejto zápisnice.

Projekt NÚP
Starostka informovala poslancov, že obec žiadala od Národného úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Rožňave na aktivačnú činnosť v zmysle §54 na 6 mesiacov od 1. decembra 2020. V projekte sú 3 UoZ,
a obec má právo žiadať naspäť od úradu výdavky súvisiace s ich aktivačnou činnosťou vo výške 302,07 eur
mesačne.
Kópia žiadosti a zmluvy tvorí prílohu č. 11. 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 v roku 2021.
Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 12. tejto zápisnice.
7. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bohúňovo
Starostka predložila poslancom žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Gemer zo
dňa 20. 12. 2019 o zníženie dane z nehnuteľnosti. Svoju žiadosť odôvodnili s tým, že daň, ktorú platia za
lesné pozemky je pre zbor privysoká, a prosili zníženie sadzby dane o 50 % z 2,50 na 1,25. V návrhu VZN
bol zapracovaný možný spôsob zníženia sadzby dane za lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy u
pozemkov vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. Toto
zníženie by sa týkalo ale nie len cirkevného zboru ale aj ostatných nepodnikateľských subjektov. Poslanci
nevyhoveli žiadosti Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi, hlasovali za to, aby sadzba dane za lesné
pozemky na ktorých sú hospodárske lesy ostala pre všetky daňové subjekty 2,50 %. Ak cirkevný zbor
preukáže hodnotu svojho pozemku znaleckým posudkom k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pri výpočte
daňovej povinnosti sa použije táto hodnota namiesto vo VZN určených 0,15 eur/m 2.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej, Róbert Veszelovszky
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Dokumentácia tvorí prílohu č. 13. tejto zápisnice.
Starostka informovala poslancov, že vypracovaný návrh všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Bohúňovo bol vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa 24. 11. 2020 a zvesený z nej dňa 10. 12. 2020. Občania
nemali žiadne pripomienky k návrhu. Poslanci nepodali návrh na inú zmenu v zverejnenom návrhu VZN a
hlasovali za jeho prijatie.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej, Róbert Veszelovszky
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Schválené VZN tvorí prílohu č.14. tejto zápisnice.
8. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk
na území obce Bohúňovo
Vypracovaný návrh všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebísk na území obce Bohúňovo bol vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa 02. 11. 2020. a zvesený z nej
dňa 19. 11. 2020. Občania nemali žiadne pripomienky k návrhu. Poslanci navrhli nasledovné dve zmeny
oproti návrhu: 1. V Článku 8 Pohrebisko prístupné verejnosti bod (1) zmeniť nasledovne: Pohrebisko je
prístupné verejnosti neobmedzene. 2. Doplnenie Článku 1 Úvodné ustanovenia s bodom (3)
„Prevádzkovateľ prenecháva nájomcom hrobové miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov len v prípade, ak zosnulý sa narodil, žil alebo má rodinný zväzok v obci Bohúňovo“. Dňom
účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Bohúňovo č. 7/2006 ktorým bol schválený prevádzkový poriadok
pohrebísk na území obce Bohúňovo.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej, Róbert Veszelovszky
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Schválené VZN tvorí prílohu č.15. tejto zápisnice.

9. Žiadosť o kúpu pozemku
Poslanci jednali o žiadosti Gabriela Jánosdeáka a manželky Kristíny Jánosdeákovej zo dňa: 16. 11. 2020 o
kúpu parcely č. 1021/3 s výmerom 185 m2 v k. ú. Bohúňovo vo vlastníctve obce. Parcela sa nachádza v ich
záhrade, a užívajú ju vyše 40 rokov. Poslanci odročili jednanie v tejto veci na nasledujúcu schôdzu a dali za
úlohu starostke, aby prekontrolovala priznanie k dani k nehnuteľností Gabriela Jánosdeáka s cieľom
zistenia, či platí obci daň za nehnuteľnosť za tento pozemok.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej, Róbert Veszelovszky
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 16. tejto zápisnice.
10. Úprava rozpočtu
Poslanci schválili Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 vypracovaný účtovníčkou
obce, Máriou Šeďovou.
Hlasovanie
Za: Jánosdeák Béla, Ferdinandová Andrea, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej, Róbert Veszelovszky
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 a schválená zmena rozpočtu tvoria prílohu č.
17. tejto zápisnice.
11. Schválenie inventarizácie
Starostka predložila poslancom na základe inventarizačnej komisie vypracované súpisy inventarizačných
zápisov zostavených účtovníčkou obce Máriou Šeďovou. Odpisy sa týkali drobného hmotného majetku
v bývalej materskej škôlke a základnej školy a už nefunkčných strojov a zariadení obce. Informovala
poslancov, že naposledy odpisy boli vykonané v roku 2016, ale tie sa netýkali drobného hmotného majetku
týchto dvoch bývalých inštitúcií. Poslanci súhlasili s predloženými inventúrnymi odpismi, ktoré tvoria
prílohu č.18. tejto zápisnice.
12. Iné bežné záležitosti
Starostka informovala poslancov, že dňa 31. 8. 2020 Ministerstvo financií aktualizovalo použitie dotácií na
kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2018 tak, že ich bude možné použiť do 31. decembra 2021. To je
dobrá správa pre obec, nakoľko ešte stále nepoužila 6000 eur dotáciu poskytnutú na pokračovanie výstavby
miesta poslednej rozlúčky v roku 2018. Obec mala podanú aj žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2020 s cieľom pokračovania stavby, ale nakoniec nová
vláda v roku 2020 neposkytovala vôbec nikomu dotáciu z tohto balíka. Starostka poznamenala že za
posledných 14 rokov ešte každá vláda poskytovala v každom roku túto dotáciu pre vybraných žiadateľov.
Starostka povedala, že v roku 2021 pošle žiadosť o túto dotáciu znovu.Dokumentácia tvorí prílohu č.19.
tejto zápisnice.
Starostka poznamenala, že Ing. Atila Csík napriek výzve ešte neuhradil obci škodu pôsobenú roztrhnutím
rozhlasového vedenia. Poslanci dali za úlohu starostke poslať mu druhú výzvu.
13. Diskusia
V diskusii ešte odzneli príspevky k jednotlivým bodom. Lenkey Gabriel mal príspevok, že je potrebné sa
pripraviť na zimné obdobie. Snehový pluh obce je zlomený a je od minulej zimy u Gejzu Kulika. Je
potrebné ho zobrať, a opraviť. Hovoril s Deziderom Gyömbérom, pôjde preňho so svojim traktorom a
opraví ho. Poslanci p. Veszelovszky a p. Lenkey sa prihlásili, že mu pomôžu s pluhom. Pán Gyömbér sa
vyjadril tak, že nakoľko je už v dôchodku, on pomocou svojho traktora bude odhŕňať sneh v zimnom
období, ak to bude potrebné.
14. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Ondrej Mihálik predniesol návrh uznesení na schválenie. Uznesenia boli OZ
jednomyseľne schválené. Uznesenia tvoria prílohu č. 20. 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

Gabriel Lenkey
Andrea Ferdinandová

Zapísala: Ágnes Takács, starostka

