Obecné zastupiteľstvo v B o h e ľ o v e

Zápisnica

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 05.12.2019

- 1Starostka obce Mária Kázmérová privítala prítomných a konštatovala, že 5-poslanci sú
prítomní, preto zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Ďalej je prítomný hlavný
kontrolór obce Ing. Jozef Török.
Po otvorení rokovania zasadnutia starostka obce určila:
zapisovateľku: Beátu Kovácsiovú.
a dvoch overovateľov zápisnice: 1/ Ing. Alexander Kosár
2/ Ing. Emese Kázmérová
oboznámila prítomných s denným programom:
1. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva.
2. Čerpanie rozpočtu obce k 30.09.2019, predkladá Mária Kázmérová, starostka obce.
3. Návrh VZN č. 1/2019 zo dňa 31.10.2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boheľov na kalendárny rok
2020, predloženie návrhu na schválenie, predkladá Mária Kázmérová, starostka obce.
4. Návrh VZN č. 2/2019 zo dňa 31.10.2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi na území obce, predloženie návrhu na schválenie, predkladá Mária Kázmérová,
starostka obce.
5. Návrh VZN č. 3/2019 zo dňa 01.11.2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané
Obecným úradom, predloženie návrhu na schválenie, predkladá Mária Kázmérová, starostka
obce.
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, – predloženie
návrhu schválenie, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020,
žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 od SČK Boheľov, miestny
spolok, Boheľov, FC Boheľov, predkladá Mária Kázmérová, starostka obce, Ing. Jozef
Török, hlavný kontrolór obce.
7. Zriadenie novej webovej stránky z dôvodu zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov
národnostných menšín v znení neskorších predpisov, vytvorenie webovej stránky a v jazyku
národnostnej menšiny, predkladá Mária Kázmérová, starostka obce.
8. Návrh na zaslanie objednávky na posyp miestnej komunikácie prac. č. 205 v obci
Boheľov, v k. ú. Boheľov s makadamom / s kameňom/ vo výške 480,00 EUR s DPH,
dodávateľ: ZOER s.r.o., so sídlom 930 32 Blatná na Ostrove 108, predkladá Tichomír
Kázmér, poslanec.
9. Žiadosť Základnej umeleckej školy, so sídlom Hlavná č. 805/113, 930 10 Dolný Štál
o udelenie dotácií na rok 2019 na financovanie školy. Výška žiadanej dotácie je spolu 310,55
EUR, z toho pre skupinovú formu vzdelania vo výške 111,95 EUR, Individuálnu formu
vzdelania vo výške 198,60 EUR., predkladá Mária Kázmérová, starostka obce.
10. Návratný finančný príspevok vo výške 2 0000,00 Eur /slovom : dvetisíc/, ktorý bude
zaslaný na bankový účet MAS Podunajsko a je určený na chod MAS Podunajsko o. z. a
členský príspevok vo výške 500,00 EUR s termínom úhrady do 31.12.2019.
11. Žiadosť Štefana Herbergera, trvalým pobytom 930 13 Čečínska Potôň č.13 o zníženie
nájomného za mesiac október zo 400 Eur na 300 Eur, nakoľko v mesiaci september mal
zatvorenú prevádzku jeden týždeň.
12. Odpredaj nehnuteľnosti v kat. území Boheľov, obec Boheľov, vedenej Okresným úradom
Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 151, a to: pozemku registra C-KN parcela č.
308/12, druh pozemku orná pôda o výmere 286 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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13. Diskusia – záver.

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Boheľov konaného dňa 05.12.2019 v miestnom
kultúrnom dome v Boheľove
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva.
2. Čerpanie rozpočtu obce k 30.09.2019, predkladá Mária Kázmérová, starostka obce.
3. Návrh VZN č. 1/2019 zo dňa 31.10.2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boheľov na kalendárny rok
2020, predloženie návrhu na schválenie, predkladá Mária Kázmérová, starostka obce.
4. Návrh VZN obce č. 2/2019 zo dňa 31.10.2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi na území obce, predloženie návrhu na schválenie, predkladá Mária
Kázmérová, starostka obce.
5. Návrh VZN č. 3/2019 zo dňa 04.11.2019 o poplatkoch za pracovnú úkony vykonávané
Obecným úradom, predloženie návrhu na schválenie, predkladá Mária Kázmérová, starostka
obce.
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021, 2022 – predloženie na
schválenie, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020, žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 od SČK Boheľov, miestny spolok, FC
Boheľov, predkladá Mária Kázmérová, Ing. Jozef Török.
7. Zriadenie novej webovej stránky aj v jazyku národnostnej menšiny v zmysle zákona č.
184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov,
predkladá Mária Kázmérová, starostka obce.
8. Návrh na zaslanie objednávky na posyp miestnej komunikácie parc. č. 205 v obci Boheľov,
v k. ú. Boheľov s makadamom, alebo kameňom vo výške 480,00 EUR s DPH, dodávateľ:
ZOER s.r.o., so sídlom 930 32 Blatná na Ostrove 108, predkladá Tichomír Kázmér, poslanec.
9. Žiadosť od Základnej umeleckej školy v Dolnom Štále o udelenie dotácií na rok 2019 na
financovanie školy vo výške 310,55 Eur, z toho skupinová forma vzdelávania – 111,95 Eur,
individuálna forma vzdelávania: 198,60 EUR.
10. Návratný finančný príspevok vo výške 2 000,00 EUR / slovom dvetisíc/ a členské na rok
2019 vo výške 500,00 EUR určený na chod MAS Podunajsko a.s. s termínom úhrady do
31.12.2019, predkladá Mária Kázmérová, starostka obce.
11. Žiadosť Štefana Herbergera, trvalým pobytom 930 13 Čečínska Potôň o zníženie
nájomného za mesiac október zo 400 Eur na 300 Eur, nakoľko v mesiaci september mal
zatvorenú prevádzku jeden týždeň.
12. Odpredaj nehnuteľnosti v kat. území Boheľov, obec Boheľov, vedenej Okresným úradom
Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 151, a to : pozemku registra C-KN parcela č.
308/12, druh pozemku orná pôda o výmere 286 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa,
predkladá Mária Kázmérová, starostka obce.
13. Diskusia – záver.

-31. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
A/ b e r i e na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia Obecného zastupiteľstva

B

volí
návrhovú komisiu v zložení:
Tichomír Kázmér
Anikó Baráthová
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
2. Čerpanie rozpočtu obce k 30.09.2019, predkadá Mária Kázmérová, starostka obce.
Uznesenie č. 44

Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
A/ s c h v a ľ u j e
čerpanie rozpočtu obce k 30.09.2019 bez výhrad a pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

-43. Návrh VZN č. 1/2019 zo dňa 31.10.2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boheľov na
kalendárny rok 2020, predloženie návrhu na schválenie, predkladá Mária Kázmérová,
starostka obce.
Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
A/ s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2019 zo dňa 31.10.2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boheľov na kalendárny rok
2020.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
4. Návrh VZN obce č. 2/2019 zo dňa 31.10.2019 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi na území obce, predloženie návrhu na schválenie, predkladá
Mária Kázmérová, starostka obce.
Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
A/ s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzne nariadenie obce č. 2/2019 zo dňa 31.10.2019 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Boheľov.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

-55. Návrh VZN č. 3/219 zo dňa 04.11.2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané
Obecným úradom, predloženie návrhu na schválenie, predkladá Mária Kázmérová,
starostka obce.
Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
A/ s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzne nariadenie obce č. 3/2019 zo dňa 04.11.2019 o poplatkoch za pracovné
úkony vykonávané Obecným úradom.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021, 2022- predloženie na
schválenie, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020, žiadosti
o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018: SČK miestny spolok Boheľov, FC Boheľov,
predkladá Mária Kázmérová, Ing. Jozef Török.
Uznesenie č. 48
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
A/ s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet obce na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021, 2022.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
3. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020:
a/ pre Slovenský Červený kríž, miestny spolok Boheľov vo výške 450,00 EUR
b/ pre FC Boheľov, IČO: 36093114 vo výške 500,00 EUR.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

-67. Zriadenie novej webovej stránky aj v jazyku národnostnej menšiny v zmysle zákona č.
184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov,
predloženie 2 cenových ponúk na vytvorenie web stránky obce, predkladá Mária
Kázmérová, starostka obce.
Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
A/ b e r i e na vedomie
1. cenová ponuka na zriadenie web stránky obce od Webex.digital s.r.o. so sídlom
Ostrovského 2, 040 01 Košice , cena za vytvorenie základného diela je: 490,00 EUR
+ DPH + doplnkové služby v hodnote 510,00 EUR + DPH.
2. Alphabet AP Partner s.r.o., so sídlom Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice
vytvorenie web stránky obce 250,00 EUR s DPH + ročné predplatné na servis web
stránky, webhosting a technickú podporu 200,00 EUR s DPH.
Až po obdržani 3. a 4. cenovej ponuky sa rozhodne, ktorá firma vytvorí novú webovú
stránku, ktorá zodpovedá požiadavkám v zmysle zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní
jazykov národnostnej menšiny.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
8. Návrh na zaslanie objednávky na posyp miestnej komunikácie parcely číslo 205 v obci
Boheľov, v k. ú. Boheľov s makadámom alebo s kameňom v celkovej hodnote 480,00
EUR s DPH, dodávateľ: ZOER s.r.o. , so sídlom 930 32 Blatná na Ostrove 108,
predkladá Tichomír Kázmér, poslanec.
Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
schvaľuje
Zaslanie objednávky na posyp miestnej komunikácie, parcely číslo 205 v obci Boheľov,
v k. ú. Boheľov s makadámom alebo s kameňom v celkovej hodnote 480,00 EUR s DPH pre
dodávateľa: ZOER s.r.o., so sídlom 930 32 Blatná na Ostrove 108.
A/

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
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Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
9. Žiadosť od Základnej umeleckej školy, so sídlom Hlavná č. 805/113, 930 10 Dolný Štál
o udelenie dotácií na rok 2019 na financovanie školy. Výška žiadanej dotácie je spolu
310,55 EUR, z toho pre skupinovú formu vzdelania 111,95 EUR a individuálnu formu
vzdelania vo výške 198,60 EUR, predkladá Mária Kázmérová, starostka obce.
Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
A/ n e s c h v a ľ u j e
Žiadosť Základnej umeleckej školy, so sídlom Hlavná č. 805/113, 930 10 Dolný Štál.
o udelenie dotácií na rok 2019 na financovanie školy z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpočte obce, ktoré postačia iba na vykrytie vlastných výdavkov. Žiadosti
o dotáciu sa podávajú vždy do 31.10. bežného roka na nasledujúci kalendárny rok. Výška
žiadanej dotácie je spolu 310,55 EUR, z toho pre skupinovú formu vzdelávania 111,95 EUR
a individuálnu formu vzdelania vo výške 198,60 Eur .
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

10. Návratný finančný príspevok vo výške 2 000,00 Eur/ slovom dvetisíc/ ktorý bude zaslaný
na bankový účet MAS Podunajsko a je určený na chod MAS Podunajsko o.z. a členský
príspevok vo výške 500,00 Eur na rok 2019 s termínom úhrady do 31.12.2019, predkladá
Mária Kázmérová.
Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
A/ s c h v a ľ u j e

-8Poskytnutie návratného finančného príspevku vo výške 2 000,00 Eur /slovom: dvetisíc/,
ktorý bude zaslaný na bankový účet MAS Podunajsko a je určený na chod MAS
Podunajsko o. z. s termínom vrátenia finančného príspevku do 31.12.2020 a uhradenie
členského príspevku na rok 2019 vo výške 500,00 Eur.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
11. Žiadosť Štefana Herbergera, trvalým pobytom 930 13 Čečínska Potôň o zníženie
nájomného za mesiac október zo 400 Eur na 300 Eur, nakoľko v mesiaci september 2019.
Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
A/ s c h v a ľ u j e
Žiadosť Štefana Herbergera s trvalým pobytom 930 13 Čečínska Potôň č. 13 o zníženie
mesačného nájomného za prevádzkovanie Espressa za mesiac október zo sumy 400 EUR na
sumu 300 EUR, nakoľko v mesiaci september 2019 prebiehala akcia ˝ Rekonštrukcia
kultúrneho domu a obecného úradu. V dôsledku prebiehajúcich prác jeden týždeň
v uvedenom mesiaci mal zatvorenú prevádzku, následkom čoho vznikla strata na príjmoch.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
12. Odpredaj nehnuteľnosti v kat. území Boheľov, obec Boheľov, vedenej Okresným úradom
Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 151, a to : pozemku registra C-KN parcela
č. 308/12, druh pozemku orná pôda o výmere 286 m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove
A/ s c h v a ľ u j e

-9 Odpredaj nehnuteľnosti v kat. území Boheľov, obec Boheľov, vedenej Okresným úradom
Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 151, a to : pozemku registra C-KN parcela
č. 308/12, druh pozemku orná pôda o výmere 286 m2, pre žiadateľov ako Csiba Vincent r.
Csiba a manželka Júlia r. Zsigárcsiková, trvale bytom: Boheľov 151, 929 01 Boheľov, za
účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemku za kúpnu cenu 4,50
eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom ObZ rozhodne 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce. Pozemok je súčasťou oploteného areálu
rodinného domu so s.č.60 postaveného na pozemku registra C-KN parcela č. 308/3 druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie a je zapísaný na LV č. 83 vo výlučnom vlastníctve
žiadateľa. Pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam, a to pozemkom registra
C-KN parcela č. 308/4 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 481m2,
parcela č. 308/3 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416 m2, parcela č.
308/9 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2 vo vlastníctve
žiadateľa. Na pozemku registra C-KN parcela č. 308/4 je postavený rodinný dom so s.č.
151, ktorý je zapísaný na LV č. 381 vo vlastníctve žiadateľov. Jedná sa o prevod pozemku
zaužívaného pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov ako záhrada. Dôvodom
osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že pozemok je nevyužiteľný pre obec, t.j. obec nemá
prístup k pozemku. Jedná sa o prevod pozemku z dôvodu nemožnosti samostatného
účelného využitia.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva k predmetu v hodnote podľa
aktuálneho sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. a ostatné súvisiace
náklady znášajú kupujúci.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Neprítomní: 0
Za schválenie: 5
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
13. Diskusia – záver.
Nakoľko viac bodov na jednanie nezostalo, a do diskusie sa neprihlásil nikto, starostka
obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Mária Kázmérová
starostka obce

-10Overovatelia zápisnice:
1/ Ing. Alexander Kosár
2/ Ing. Emese Kázmérová
Zapisovateľka: Beáta Kovácsiová

