Číslo: 2/2021

SAMOSPRÁVA OBCE BOHEĽOV
BÖGELLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BOHEĽOV 12, 929 01 BOHEĽOV
Boheľov, 24.06.2021

Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Boheľov,
konaného dňa 18.06.2021 vo veľkej sále kultúrneho domu v Boheľove

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

-

Neprítomní ospravedlnení poslanci:
-

k bodu č. 1. Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva Boheľov.
Starostka obce otvorila a viedla zasadnutie Obecného zastupiteľstva Boheľov.
Poďakovala prítomným, že sa všetci zúčastnili dnešného zasadnutia.
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:
5
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č.14/2021/2
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
dňa17.03.2021.
4.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020, Záverečný
účet obce za rok 2020.
5. Žiadosť od Korpod s r.o. so sídlom Štúrova 2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36236888,
o umožnenie splátkového kalendára na zaplatenie dane z nehnuteľnosti na rok 2021 v troch
splátkach, ktorá bola vyrubená rozhodnutím č. 070011/2021P/2 zo dňa 19.03.2021 vo výške
1202,15 EUR, v troch splátkach.
6. Žiadosť od Holička Ferdinanda, bytom Pšeničná 5, 821 06 Bratislava s umožnenie platby
dane z nehnuteľnosti na rok 2021 v troch splátkach, ktorá bola vyrubená rozhodnutím č.
000215/2021F/2 zo dňa 19.03.2021 vo výške 3 994,43 EUR.
7. Žiadosť od BENGG, spol. s.r.o. so sídlom Blažov č. 37, 929 01 Kútniky, IČO: 36247821
o povolenie zaplatiť daň z nehnuteľnosti na rok 2021 v splátkach, ktorá bola vyrubená
rozhodnutím č. 070024/2021P/2 zo dňa 19.03.2021 vo výške 2514,86 EUR.
8. Správa o schválení dotácie TTSK na rok 2021.
9. Ponuka od Prima banky na navýšenie úveru vo výške 100 000 EUR a predľženie doby
splatnosti o 10 rokov, ponuka na zmenu účtov na účet samosprávy.
10. Cenová ponuka na vykonanie prác.
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Boheľov.
12. Návrh VZN č. 2/2021 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Boheľov.
13. Rôzne.
14. Interpelácie.
k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila z poslancov obecného zastupiteľstva
Anikó Baráthovú a Ildikó Füsiovú, za zapisovateľku určila Violu Sánthaovú, samostatnú
odbornú referentku.
Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa:
Hlasovanie č. 2:
prítomní:
5
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 15/2021/2
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ b e r i e na vedomie
určenie Anikó Baráthovú a Ildikó Füsiovú za overovateľov zápisnice a Violu
Sánthaovú za zapisovateľku.
k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Boheľov konaného dňa
17.03.2021.
Starostka obce predniesla Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Boheľov zo
zasadnutia, konaného dňa 17.03.2021 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 3
prítomní:
5
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 16/2021/1
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ b e r i e na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Boheľov, konaného dňa
17.03.2021.
k bodu č. 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok
2020, Záverečný účet obce za rok 2020.
Hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2020. Konštatoval, že obec splnila zákonnú povinnosť v zmysle ustanovenia § 16 ods.
1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len ˝ zákon o rozpočtových pravidlách ˝)
vypracovať záverečný účet obce. Záverečný účet obce v zmysle § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách obsahuje všetky zákonom stanovené údaje. Na základe
vykonaného zhodnotenia dosiahnutých výsledkov v príjmovej časti, čerpania výdavkov
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a skutočností hospodárenia doporučuje Obecnému zastupiteľstvu obce prerokovať
a uzatvoriť záverečný účet obce s výrokom: celoročné hospodárenia sa schvaľuje bez
výhrad. Starostka obce informovala prítomných so záverečným účtom obce za rok 2020.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 4
prítomní:
5
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č.17/2021/2
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ s c h v a ľ u j e
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok
2020.
2. Záverečný účet obce za rok 2020, celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

k bodu č. 5. Žiadosť od Korpod s r.o. so sídlom Štúrova 2, 929 01 Dunajská
Streda o umožnenie splátkového kalendára na zaplatenie dane z nehnuteľnosti
na rok 2021.
Starostka obce predniesla žiadosť od Korpod s r.o. , so sídlom Štúrova 2, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36236888, o umožnenie splátkového kalendára na zaplatenie
dane z nehnuteľnosti na rok 2021 v troch splátkach, ktorá bola vyrubená rozhodnutím
č. 070011/2021P/2 zo dňa 19.03.2021 vo výške 1202,15 EUR, v troch splátkach.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 5
prítomní:
5
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 18/2021/2

Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/

schvaľuje

Splátkový kalendár na zaplatenie dane z nehnuteľnosti na rok 2021 pre Korpod
s r.o., so sídlom Štúrova 2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36236888 nasledovne:
1. splátka: do 15. dní odo dňa doručenia schváleného splátkového kalendára
v sume
400,00 EUR
2. splátka: do 31.05.2021 v sume
400,00 EUR
3. splátka: do 30.09.2021 v sume
402,15 EUR
Spolu:

1202,15 EUR

k bodu č. 6. Žiadosť od Holička Ferdinanda, bytom Pšeničná 5, 821 06 Bratislava
o umožnenie platby dane z nehnuteľnosti na rok 2021 v troch splátkach, ktorá
bola vyrubená rozhodnutím č. 000215/2021F/2 zo dňa 19.03.2021 v celkovej výške
3 994,43 EUR.
Starostka obce predniesla žiadosť od Holička Ferdinanda, bytom Pšeničná 5, 821 06
Bratislava o umožnenie zaplatenia dane z nehnuteľnosti na rok 2021 v troch splátkach.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní:
5
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 19/2021/2
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ s c h v a ľ u j e
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Splátkový kalendár na zaplatenie dane z nehnuteľnosti na rok 2021 pre Holička
Ferdinanda, bytom Pšeničná 5, 821 06 Bratislava nasledovne:
1. splátka: do 30.03.2021 v sume 30 % - 1198,00 EUR
2. splátka: do 30.09.2021 v sume 40 % - 1598,43 EUR
3. splátka: do 30.11.2021 v sume 30 % - 1198,00 EUR
Spolu:
3994,43 EUR
k bodu č. 7. Žiadosť od BENGG, spol. s.r.o., so sídlom Blažov 37, 929 01 Kútniky,
IČO: 36247821 o povolenie zaplatiť daň z nehnuteľnosti na rok 2021 v splátkach,
ktorá bola vyrubená rozhodnutím č. 070024/2021P/2 zo dňa 19.03.2021 vo výške
2 514,86 EUR.
Starostka obce predniesla žiadosť od BENGG, spol. s.r.o. Blažov 37, 929 01
Kútniky, IČO: 36247821 o povolenie zaplatiť daň z nehnuteľnosti na rok
2021v splátkach, ktorá bola vyrubená rozhodnutím č. 070024/2021P/2 zo dňa
19.03.2021 vo výške 2514,86 Eur.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní:
4
za:
4
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č.20/2021/2
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ s c h v a ľ u j e
Splátkový kalendár na zaplatenie dane z nehnuteľnosti na rok 2021 pre BENGG, spol.
s.r.o., so sídlom Blažov 37, 929 01 Kútniky, IČO: 36247821 nasledovne:
1. splátka: do 30.06.2021 v sume
2. splátka: do 31.07.2021 v sume
3. splátka: do 30.09.2021 v sume
Spolu:

- 1257,42 EUR
- 628,71 EUR
- 628,73 EUR
2514,86 EUR

k bodu č. 8. Správa o schválení dotácie TTSK na rok 2021
Starostka obce predniesla správu o schválení dotácie TTSK NA ROK 2021:
1. Posedenie starých a osamelých občanov výška dotácie 500,00 EUR
2. Voľno- časový kútik pre deti a mládež schválená výška dotácie 500,00 EUR.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní:
5
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 21/2021/2
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ b e r i e na vedomie
Správu o schválených dotáciach TTSK.
1. Posedenie starých a osamelých občanov schválená dotácia vo výške 500,00 EUR.
2. Voľnočasový kútik pre deti a mládež schválená výška 500,00 EUR.
k bodu č. 9. Ponuka od Prima banky na navýšenie úveru vo výške 100 000 EUR
a predľženie doby splatnosti o 10 rokov, ponuka na zmenu účtov na účet samosprávy
Hlavný kontrolór obce, Ing. Jozef Török predniesol Ponuku od Prima banky na navýšenie
úveru vo výške 100 000 EUR a predľženie doby splatnosti o 10 rokov, ponuku na zmenu
účtov na účet samosprávy, 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:
5
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 22/2021/2
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/

b e r i e na vedomie
1. Ponuku od Prima banky na navýšenie úveru vo výške 100 000 EUR a predľženie doby
doby splatnosti o 10 rokov.
2. Ponuku na zmenu účtov na účet samosprávy.

k bodu č. 10. Cenová ponuka na vykonanie prác.
Starostka obce predniesla cenovú ponuku na vykonanie prác od dodávateľa: Aszfaltút s. r.
o., , Sv. Štefana 1/B, Štúrovo na akciu: Asfaltovanie miestnych ciest, Miestna komunikácia ˝
Materská škola ˝ činí 20 280,00 EUR bez DPH a miestna komunikácia na Cesta – padányi út
1 činí 20 735,00 EUR bez DPH, spolu: 41 015,00 EUR bez DPH + 20 % DPH 8 203,00
EUR, spolu s DPH činí 49 218,00 EUR.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 10:
prítomní:
5
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval:
0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 23/2021/2
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/

b e r i e na vedomie
Cenové ponuky na vykonanie prác na asfaltovanie miestnych komunikácií.
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k bodu č. 11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boheľov
Starostka obce predniesla informáciu o vypracovaní Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Boheľov.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 11:
prítomní:
5
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č.24/2021/2
Obecné zastupiteľstvo Boheľov
A/ s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 zo dňa 27.01.2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boheľov.
k bodu č. 12. Návrh VZN č. 2/2021 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Boheľov.
Starostka obce predniesla Návrh VZN č. 2/2021 o zásadách odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Boheľov podľa
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:

Hlasovanie č. 12:
prítomní:

5

za:

5

proti:

0

zdržal sa:

0

nehlasoval:

0

Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 25/2021/2
Obecné zastupiteľstvo Boheľov

A/ s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2021 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií
Obecného zastupiteľstva obce Boheľov.

k bodu č. 13. Rôzne.
Starostka obce sa obrátila na poslancov Obecného zastupiteľstva o schválenie možnosti kúpy
záhradného traktora na kosenie trávy. Oboznámila prítomných s ponukou od Mountfield .sk
s tým, že vyžiada cenové ponuky od 2 dodávateľov a rozhodne cenovo najvýhodnejšia ponuka.
Záhradný traktor je dôležitý z dôvodu, že máme iba 1 osobu prijatú na dohodu o vykonaní práce
na kosenie cintorína a verejných priestranstiev. Táto jedna osoba nepostačuje na vykonanie tejto
činnosti.

k bodu č. 14. Interpelácie.
V rámci bodu interpelácie sa z poslancov Obecného zastupiteľstva Boheľov nikto neprihlásil.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva bolo skončené dňa 18.06.2021 o 19:50 hod.
Zápisnica bola podpísaná dňa 30.06.2021
....................................
Mária Kázmérová
starostka obce
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Overovatelia: 1/ Anikó Baráthová
2/ Ildikó Füsiová

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

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

Zapisovateľka: Viola Sánthaová
samostatná odborná referentka

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