Číslo: 1/2021

SAMOSPRÁVA OBCE BOHEĽOV
BÖGELLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BOHEĽOV 12, 929 01 BOHEĽOV
Boheľov, 26.03.2021

Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Boheľov,
konaného dňa 17.03.2021 vo veľkej sále kultúrneho domu v Boheľove

Prítomní:
- poslanci Obecného zastupiteľstva Boheľov v počte 4 osôb / Ildikó Füsiová, Ing.
Emese Kázmérová, Kázmér Tichomír, Anikó Baráthová.
- starostka obce
- hlavný kontrolór
- samostatná odborná referentka a zároveň aj zapisovateľka.

-

Neprítomní ospravedlnení poslanci:
Ing. Alexander Kosár

k bodu č. 1. Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva Boheľov.
Starostka obce otvorila a viedla zasadnutie Obecného zastupiteľstva Boheľov.
Poďakovala prítomným, že sa aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii zúčastnili
dnešného zasadnutia.
Na začiatku zasadnutia požiadala o minútu ticha za osoby, ktoré nás opustili
následkom pandémie.
Ďalej konštatovala, že pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Boheľov bola
osobne doručená všetkým poslancom v lehote stanovenej podľa Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva obce Boheľov , a to 4 pracovné dni pred konaním zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie o programe rokovania Obecného zastupiteľstva Boheľov:
Hlasovanie č. 1:
prítomní: 4
neprítomný: 1
za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č.1/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ s c h v a ľ u j e
program rokovania Obecného zastupiteľstva Boheľov zo dňa 17.03.2021:
1. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva Boheľov.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Boheľov zo zasadnutia, konaného
dňa11.12.2020.
4. Návrh VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce.
5. Informatívna správa o plnení ustanovení vnútorného predpisu za rok 2020.
6. Záznam o výsledku kontroly plnenia uznesení.
7. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly.
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
9. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021.
10. Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu na rok 2021.
11. Faktúra č. 2021630087 za náklady spojené s prevádzkovaním verejnej kanalizačnej siete
obce za obdobie 1-12/2020, dohoda o splátkach .
12. Zvýšenie príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv.
13. Pozastavenie prevádzkovej živnosti, živnostník Anna Lénárthová – Kaderníctvo ˝ANCI˝,
14. Rôzne.
15. Interpelácie.
k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila z poslancov obecného zastupiteľstva
Ildikó Füsiovú a Tichomíra Kázméra, za zapisovateľku určila Violu Sánthaovú, samostatnú
odbornú referentku.
Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa:
Hlasovanie č. 2:
prítomní: 4
neprítomný: 1
za:
4
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 2/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ b e r i e na vedomie
určenie Ildikó Füsiovú a Tichomíra Kázméra za overovateľov zápisnice a Violu
Sánthaovú za zapisovateľku.
k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Boheľov konaného dňa
11.12.2020.
Starostka obce predniesla Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Boheľov zo
zasadnutia, konaného dňa 11.12.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 3
prítomní:
4
neprítomný: 1
za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 3/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ b e r i e na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Boheľov, konaného dňa
11.12.2020.
k bodu č. 4. Návrh VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Boheľov.
Starostka obce predniesla Návrh VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boheľov v zmysle predloženého
písomného materiálu, ktorá obsahuje aj zmenu v návrhu VZN na strane 9 v bode 3.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 4
prítomní: 4
neprítomný: 1
za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č.4/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ s c h v a ľ u j e
VZN obce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Boheľov.
k bodu č. 5. Informatívna správa o plnení ustanovení vnútorného predpisu za rok
2020
Hlavný kontrolór obce, Ing. Jozef Török predniesol Informatívnu správu o plnení
ustanovení vnútorného predpisu za rok 2020, v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Za uplynulé obdobie roka 2020 nebol zodpovednej osobe postúpený žiadny podnet.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 5
prítomní: 4
neprítomný: 1
za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 5/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/

schvaľuje
Informatívnu správu o plnení ustanovení vnútorného predpisu za rok 2020. 4

k bodu č. 6. Záznam o výsledku kontroly plnenia uznesení.
Hlavný kontrolór obce, Ing. Jozef Török predniesol Záznam o výsledku kontroly
plnenia uznesení v zmysle predloženého písomného materiálu.
Kontrolou sa nezistilo porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani
interných aktov riadenia.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní: 4
neprítomný: 1
za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 6/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ s c h v a ľ u j e
Záznam o výsledku kontroly plnenia uznesení za kontrolované obdobie od
01.01.2020 do 31.12.2020.
k bodu č. 7. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly.
Hlavný kontrolór obce, Ing. Jozef Török predniesol Záznam o výsledku následnej
finančnej kontroly v zmysle predloženého písomného materiálu.
Kontrolované obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. Pri kontrole bolo zistené, že VZN,
vydané a schválené v roku 2020 boli v súlade s platnou legislatívou – zákonmi
a nariadeniami vlády. Kontrolou sa nezistilo porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov ani interných aktov riadenia.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní: 4
neprítomný: 1
za:
4

5

proti:
0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č.7/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ s c h v a ľ u j e
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
k bodu č. 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.
Hlavný kontrolór obce, Ing. Jozef Török predniesol Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2020. Predmetom kontroly bolo plnenie uznesení prijatých obecným
zastupiteľstvom na zasadnutiach OZ Boheľov v roku 2019. Kontrolou sa nezistilo porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných aktov riadenia. Predmetom následnej
finančnej kontroly bola kontrola súladu vydaných Všeobecne záväzných nariadení,
schválených obecným zastupiteľstvom v roku 2019.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní:
4
neprítomný: 1
za:
4
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 8/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ s c h v a ľ u j e
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.
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k bodu č. 9. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021.
Hlavný kontrolór obce, Ing. Jozef Török predniesol Plán kontrolnej činnosti na rok 2021.
Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní: 4
neprítomný: 1
za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 9/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/

schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na rok 2021.

k bodu č. 10. Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu na rok 2021.
Starostka obce informovala predniesla Informáciu o podaných žiadostiach o dotáciu na rok
2021. Boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu: 1. Názov projektu: Rekonštrukcia
kultúrneho domu a obecného úradu, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania. Celkové náklady projektu: 83782,22 Eur, dotácia z EF
79593,00 Eur, vlastné zdroje: 4189,11 Eur. 2. Názov projektu: Zakúpenie technologického
vybavenia pre obec, Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva
z pohľadu odpadov. Celkové náklady projektu: 80909,48 Eur, dotácia z EF 76864,00 Eur,
vlastné zdroje: 4045,48 Eur. 3. Dotácia TTSK: oblasť podpory: Kultúra, názov projektu:
Voľno- časový kútik pre deti a mládež, celkové výdavky: 1680,00 Eur, spolufinancovanie:
510,00 Eur, celková výška dotácie: 1170,00 Eur. 4. Dotácia TTSK: oblasť podpory: Sociálne
veci, názov projektu: Posedenie starých a osamelých občanov, celkové výdavky: 720,00
Eur, celkový výška spolufinancovania: 220,00 Eur, celková požadovaná výška dotácie:
500,00 Eur.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 10:
prítomní: 4
neprítomný: 1
za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 10/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/

b e r i e na vedomie
Informáciu o podaných žiadostiach o dotáciu na rok 2021.

k bode č. 11. Podanie žiadosti na ZsVS, a.s. na umožnenie uhradenie faktúry č.
2021630087 vystavenej na sumu 18373,39 Eur za náklady spojené s prevádzkovaním
obecnej kanalizačnej siete obce za obdobie 1-12/2020 v splátkach, uzavretie dohoda
o splátkach a uznanie dlhu.
Starostka obce predniesla informáciu o faktúre č. 2021630087 od ZsVS vo výške
18373,39 Eur. Nakoľko táto sumu nie je obsiahnutá v rozpočte, podáme žiadosť na ZsVS
o umožnenie uhradenia faktúry v 10. splátkach, o uzavretie dohody o splátkach a uznanie
dlhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 11:
prítomní: 4
neprítomný: 1
za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č.11/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ s c h v a ľ u j e
Podanie žiadosti na ZsVS, a.s. o umožnenie uhradenia faktúry č. 2021630087, ktorá bola
vystavená na sumu 18373,39 Eur za náklady spojené s prevádzkovaním obecnej kanalizačnej
siete za obdobie 1-12/2020 v 10. splátkach, o umožnenie uzavretia Dohody o splátkach
a uznanie dlhu.
k bode č. 12. Návrh na zvýšenie príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv z 0,5 %
na 1,0 % z nákladov na obstaranie nájomného bytu s účinnosťou od 01.04.2021.
Starostka obce predniesla Návrh na zvýšenie príspevku do fondu prevádzky, údržby
a opráv z 0,5 % na 1,0 % z nákladov na obstaranie nájomného bytu s účinnosťou od
01.04.2021 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:

Hlasovanie č. 12:
prítomní:

4

neprítomný: 1
za:

4

proti:

0

zdržal sa:

0

nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č.12/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ s c h v a ľ u j e
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Zvýšenie príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv z 0,5 % na 1,0 % z nákladov na
obstaranie nájomného bytu s účinnosťou od 01.04.2021.

k bode č. 13. Pozastavenie prevádzkovej činnosti , živnostník Anna Lénárthová –
Kaderníctvo ˝ ANCI˝ na dobu od 03.02.2021 do 31.12.2021.
Starostka obce predniesla informáciu o pozastavení prevádzkovej činnosti živnostníka Anna
Lénárthová – Kaderníctvo ˝ Anci˝ na dobu od 03.02.2021 do 31.12.2021 s tým, že treba nájsť
vhodné riešenie na prenájom nebytového priestoru v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:

Hlasovanie č. 13:
prítomní:

4

neprítomný: 1
za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
k bode č. 14. Rôzne.
Poslanec Tichomír Kázmér tlmočil požiadavku na umiestnenie kontajnera na zber papiera pred
rodinným domom 63, vedľa ČS 3.

k bodu č. 15. Interpelácie.
V rámci bodu interpelácie sa z poslancov Obecného zastupiteľstva Boheľov nikto neprihlásil.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva bolo skončené dňa 17.03.2021 o 20:30 hod.
Zápisnica bola podpísaná dňa 26.03.2021.
....................................
Mária Kázmérová
starostka obce
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Overovatelia: 1/ Ildikó Füsiová
2/ Tichomír Kázmér

.......................................................

.....................................................

Zapisovateľka: Viola Sánthaová
samostatná odborná referentka

......................................................
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