Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konanej dňa 05. 12. 2018
Prítomní boli:
Starosta obce:
Ágnes Takács
Novozvolení poslanci do OZ: podľa prezenčnej listiny piati najviac hlasov získaných
Členovia MVK:
podľa prezenčnej listiny predseda
Zapisovateľka MVK:
Beáta Beke
Hlavný kontrolór obce: Dr. Sipkai Szilárd ospravedlnene chýbal

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Štátna hymna SR
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
7. Vystúpenie novozvoleného starostu
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Poverenie poslanca – zástupcu starostu
10. Zriadenie komisií
11. Určenie platu starostu obce
12. Diskusia
13. Záver
Pozvánka na zasadnutie tvorí prílohu č. 1. tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na ustanovujúcom zasadnutí OZ v Bohúňove.
2. Štátna hymna SR
Slávnostné ustanovujúce zasadnutie pokračovalo so štátnou hymnou Slovenskej republiky.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila zapisovateľa zápisnice Beátu Beke a navrhla za overovateľov zápisnice Gabriela
Lenkeyho a Andreu Ferdinandovú.
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Natáliia Ferentszova oznámila prítomným výsledky volieb orgánov
samosprávy Obce Bohúňovo konaných dňa 10. 11. 2018.
Za starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022 bola zvolená:
Ágnes Takács, Ing., kand. SMK - počet získaných hlasov 116,
Ďalsí kandidát Martin Šilling, Ing., nezávislý kandidát dosiahol 53 hlasov.
Do obecného zastupiteľstva V Bohúňove boli zvolení nasledovní poslanci:
1. Jánosdeák Béla, SMK, 134 hlasov
2. Andrea Ferdinandová SMK, 123 hlasov
3. Lenkey Gabriel SMK, 117 hlasov
4. Mihálik Ondrej SMK, 112 hlasov
5. Veszelovszky Róbert SMK, 103 hlasov
Ďalsí kandidát Martin Šilling, Ing., nezávislý kandidát, dosiahol 91 hlasov.

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolená starostka Ing. Ágnes Takács, zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce do rúk
predsedníčky miestnej volebnej komisie – Natáliie Ferentszovej najprv v slovenskom jazyku a potom aj
v maďarskom. Zloženie sľubu potvrdila svojim podpisom. Starostkou podpísaný text sľubu tvorí prílohu č.
2. tejto zápisnice.
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Všetci piati poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva do rúk
novozvolenej starostky najprv v slovenskom jazyku a potom aj v maďarskom, čo potvrdili aj svojimi
podpismi.
Poslancami text sľubu tvorí prílohu č. 3. tejto zápisnice.

7. Vystúpenie novozvoleného starostu
Potom vystúpila starostka obce Ing. Ágnes Takács. Poďakovala sa voličom za odovzdané hlasy na jej osobu.
Poďakovala svojim bývalým poslancom za vynikajúcu spoluprácu zvlášť Bélovi Jánosdeákovi za vykonanú
svedomitú prácu na poste jej zástupcu. Poďakovala členom miestnej volebnej komisie za presnú prácu vo
volebnej komisii. Zagratulovala novozvoleným poslancom, ktorí boli zvolení na volebné obdobie 2018-2022
a vyslovila svoje presvedčenie, že spolupráca s nimi bude úspešná v celom volebnom období.
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Všetci piati poslanci jednohlasne schválili navrhnutý program ustanovujúceho zasadnutia.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszký Róbert, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Schválený program tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva za zástupcu starostky
Starostka obce poverila poslanca Ondreja Mihálika za svojho zástupcu, a svoje rozhodnutie odôvodnila s
tým, že skoro 25 rokov je zaužívané, že je starostka z časti obce Tiba, jej zástupca je poslanec - muž z
Bohúňova. Béla Jánosdeák dostal najviac hlasov z poslancov v komunálnych voľbách, preto starostka najprv
sa opýtala jeho. Béla Jánosdeák túto funkciu neprijal. Ondrej Mihálik potom povedal, že on by rád bol
zástupcom, preto starostka poverila jeho.
10. Voľba komisií
Starostka predložila návrh obecnému zastupiteľstvu na členov návrhovej komisie: Ondreja Mihálika
a Róberta Veszelovszkého. Za návrh hlasovali všetci piati poslanci. Starostka informovala prítomných, že v
minulom volebnom období nebola zriadená obecná rada, nakoľko zastupiteľstvo má len päť poslancov.
Poslanci súhlasili s tým, nie je potrebná obecná rada ani v tomto volebnom období. Potom starostka navrhla
v zmysle zákona do komisie na ochranu verejného záujmu Bélu Jánosdeáka, Andreu Ferdinandovú
a Gabriela Lenkeyho. Navrhnutí poslanci funkciu prijali.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszky Róbert, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
11. Určenie platu starostu obce
Starostka predložila návrh na určenie jej platu. Poznamenala, že v predchádzajúcom volebnom období mala
základný plat bez odmeny v súlade so zákonom NR SR 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov § 4 ost.,
3 a § 5 odst. 1. Vychádzala z rozpočtu obce a navrhovala schváliť ten istý základný plat podľa zákona, bez
mesačnej odmeny a rozšírenie okruhu zamestnancov o svoju osobu, ktorým obec poskytne stravovanie.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Veszelovszký Róbert, Jánosdeák Béla, Lenkey Gabriel, Mihálik Ondrej
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

12. Diskusia
V tejto časti odzneli diskusné príspevky v súvislosti s voľbami. Starostka poznamenala, že hlavným
kontrolórom obce je Dr. Sipkai Szilárd z Gemerskej Panice, ktorý ospravedlnene chýba z ustanovujúceho
zasadnutia. V ďalšom starostka oboznámila nových poslancov so zásadami odmeňovania poslancov.
13. Záver
Na záver člen návrhovej komisie Ondrej Mihálik prečítal návrh na uznesenie. Starostka obce dala postupne
schváliť uznesenia OZ, ktoré poslanci jednomyseľne schválili.
Uznesenia tvoria prílohu č. 6. tejto zápisnice.
Potom starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Ing. Ágnes T a k á c s
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ondrej Mihálik
zástupca starostky

Andrea Ferdinandová
Gabriel Lenkey

Zapísala: Beáta Beke

