Zápisnica
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 17. 08. 2016

Prítomní boli:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Ostatní prítomní:
Ospravedlnene chýbal:

Ágnes Takács
podľa prezenčnej listiny štyria
Beke Beáta predseda ZO Csemadoku a OZ PRO LE-TI,
Gyömbér Dezider hlavný organizátor Traktoriády,
Csík Csaba - katolický cirkervný zbor
hlavný kontrolór obce - Dr. Szilárd Sipkai

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Naše dedičstvo, spomienková oslava – organizačné úlohy
4. Iné bežné záležitosti
5. Diskusia
6. Schválenie uznesení
7. Záver
Pozvánka na zasadnutie tvorí prílohu č. 1. tejto zápisnice.

ROKOVANIE
1. Otvorenie
Starostka privítala prítomných na rokovaní OZ, a prečítala návrh programu rokovania, ktorý bol
poslancami jednohlasne schválený a tvorí prílohu č. 2. tejto zápisnice.
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice Petra Leskovianského a Tímeu Csíkovú. Návrh bol
poslancami jednomyseľne schválený. Do návrhovej komisie bol zvolený podľa návrhu starostky:Béla
Jánosdeák a Rákai Peter.
3. Naše dedičstvo, spomienková oslava – organizačné úlohy
Poslanci spresnili priebeh jednotlivých programov, nákupné zoznamy, zaobstaranie potrebných
materiálov a náradí. Starostka poznamenala, že poslanci by sa mali zúčastniť a vypomáhať v každom
programe festivalu, a špecifikovali ich konkrétne úlohy.
Prívoz stanu, lavíc a stolov, objednávky a nákupy zabezpečí starostka.
Vo štvrtok ráno Jánosdeák Béla pôjde ku Zsórimu do Gemerskej Panice ako výpomoc pri spracovaní
mäsa aj ho dovezie.
Na premietaní v piatok poslanci budú vypomáhať v obsluhe hostí na recepcii.
Guláš bude variť Szabó Ladislav z Plešivca, a bude 6 kotlov guľáša.
Pri varení guľáša a riešení problémov na športovom ihrisku v sobotu doobeda bude zodpovedný Peter
Leskoviansky a pomáhať mu budú Peter Rákai a Béla Jánosdeák. Andrea Ferdinandová sa bude starať
o hostí v kultúrnom dome. Poslanci podľa možnosti sa zúčastnia aj na ekumenickej bohoslužbe. Peter
Leskoviansky zobral za úlohu vyriešiť predaj na športovom ihrisku. Andrea Ferdinandová bude mať na

starosti výdaj guľáša na ihrisku. Predaj na pouličnej zábave starostka navrhla riešiť nájomcom bufetu
Tiba – Jozef Szőke, poslanci s tým súhlasili. Starostka obce pomocou Beáty Beke bude koordinovať
priebeh celého festivalu.
Peter Rákai informoval poslancov, že vedeniu FK sa podarilo preložiť zápas okresného majstrovstva
s Kružnou na sobotu, a povedal, že potrebuje 45 lístkov na guľáš a občerstvenie pre účinkujúcich
futbalistov. Gyömbér Dezider nahlásil, že bude potrebovať 35 lístkov na guľáš a občerstvenie pre
organizátorov Traktoriády a zarezervoval pre nich ešte 35 guľášov za 1,50 eur. Nahlásil aj 20 ks
diplomov a fliaš vína pre víťazov súťaží Traktoriády. Starostka poznamenala, že maloletým víťazom
obec zaobstará iný dar, nie alkohol.
Poslanci hlasovali za to, že sa uvarí 6 kotlov guľáša, prvý guľáš obyvatelia obce na oslave dostanú
zadarmo, a cena ďalšieho guľáša bude 1,50 Euro, a každý účinkujúci v programe osláv dostane lístok na
guľáš a na občerstvenie zadarmo.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Csíková Tímea, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
4. Iné bežné záležitosti
Poslanci schválili otváraciu dobu pre TVA – zmiešaný tovar Fresh, ktorá tvorí prílohu č. 4. tejto
zápisnice.
Hlasovanie
Za: Ferdinandová Andrea, Rákai Peter, Leskoviansky Peter, Csíková Tímea, Jánosdeák Béla
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
5. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky k organizačným úlohám.
6. Schválenie uznesení
Člen návrhovej komisie Béla Jánosdeák na záver prečítal návrh na uznesenie. Starostka obce dala
postupne schváliť uznesenia OZ, ktoré poslanci jednomyseľne schválili.
Uznesenia tvoria prílohu č. 5. tejto zápisnice.
7. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Ing. Ágnes T a k á c s
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Béla Jánosdeák
zástupca starostky

Peter Leskoviansky
Tímea Csíková

Zapísala: Ágnes Takács, starostka

