Zápisnica
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohúňove
konaného dňa 31. 07. 2015

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

Ágnes Takács
podľa prezenčnej listiny štyria
Lenkey Gabriel - predseda DHZ, Gyömbér Pavel,
Helena Nagyová – predsedkyňa klubu dôchodcov
poslanec Peter Leskoviansky a hlavný kontrolór obce - Dr. Szilárd Sipkai

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kultúrny festival a „Teátrum“ v Bohúňove – 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 Rákaiho a Tímeu Csíkovú. Návrh bol poslancami
jednomyseľne schválený. Do návrhovej komisie bol zvolený podľa návrhu starostky: Béla Jánosdeák.
3. Kultúrny festival a „Teátrum“ v Bohúňove – organizačné úlohy
Starostka informovala poslancov, že nadácia Bethlen Gábor Zrt. / Budapest/ na žiadosť obce poskytla
600 000 forintov na projekt LEKENYEI TEÁTRUM. Z poskytnutej podpory obec môže zaplatiť
účinkujúcich na 3 predstaveniach, z ktorých šansónový večer sa uskutoční 21. augusta večer, a jarmočné
divadlo 22. Augusta poobede na futbalovom ihrisku. Tretím programom projektu je divadelné
predstavenie na dni dôchodcov. Z poskytnutej dotácie obec kúpi kompletné ozvučenie do veľkej sály
kultúrneho domu, občerstvenie pre účinkujúcich, materiál na tlač plagátov a pozvánok – v zmysle
schváleného rozpočtu projektu. Podpísaná zmluva a schválený rozpočet tvorí prílohu č. 3. tejto
zápisnice.
V tomto bode poslanci so starostkou spresnili priebeh jednotlivých programov, nákupné zoznamy,
zaobstaranie potrebných materiálov a náradí. I. Letného športového festivalu v Bohúňove.
Starostka poprosila prítomných predstaviteľov jednotlivých organizácií o konkrétnu pomoc organizácie
na jednotlivých podujatiach:
Požiarnický zbor – pomoc pri varení guľáša v sobotu na ihrisku
ZO Csemadoku – pomoc na recepcii a v kultúrnom programe piatok večer
Poľovnícke združenie Skalica – zabezpečenie diviny do guľáša

Cirkevné zbory – ekumenická bohoslužba
Futbalový klub – organizovanie zápasov pre deti a pre dospelých
Klub dôchodcov – príprava zákuskov na akciu
OZ Pro LE-TI – predaj lístkov na futbalovom ihrisku
Prítomní predstavitelia organizácií súhlasili s návrhom starostky.
Poslanci schválili uznesenie že ošípané aj výrobky z nej – jaternica, a klobása sa objedná u p. Gáspára
v Gemerskej Panici. Keď bude veľká horúčava – p. Gáspár zabije prasa v nedeľu, vtedy sa všetko uloží do
mrazničky. Keď ale bude normálne letné počasie, urobí to až vo štvrtok. Masť sa bude škvariť pri kultúrnom
dome vo štvrtok.
Poslanci a prítomní predstavitelia organizácií súhlasili s návrhom starostky. Schválili uznesenie že prvý
guľáš pre obyvateľov obce na ihrisku dostali zadarmo, a cena ďalšieho guľáša bude 1,50 Euro.
4. Iné bežné záležitosti
Starostka informovala poslancov o tom, že na budove remeselníckeho domu neznámy páchateľ rozbil
s kameňom 7 okien. Polícia pátra po ňom aj zástupca poisťovne bol na prehliadke, lebo objekt je poistený.
Poslanci prečítali vypracovaný návrh Programu odpadového hospodárstva, ktorý bol vyvesený na úradnú
tabuľu obce 1. 7. 2015 a zvesený 30. 07. 2015. Nikto z obyvateľov nemal pripomienku k návrhu.
Poslanci súhlasili s tým, aby samospráva obce Bohúňovo vstúpila do organizácie: Szlovákiai Magyar
Polgármesterek és Önkormányzati Képviselők Szakmai Közössége, založenou OZ Pro Civis. Prítomní
poslanci aj starostka vyplnili vyhlásenie o vstupu.
Poslanci schválili predložený čas predaja obchodu Alexandra Csíková TVA – zmiešaný tovar predložený
zodpovedným vedúcim: Tímea Csíková.
Starostka informovala poslancov o tom, že sa prihlásil nájomca na bufet v Tibe: Szőke Jozef z Gemerskej
Panice a predložila poslancom návrh zmluvy o nájme nebytovýxch priestorov na bufet v Tibe. Poslanci
návrh zmluvy prečítali a hlasovali za jej podpis. Zmluva tvorí prílohu tvorí prílohu č. 4. tejto zápisnice.
5. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky k organizačným úlohám. Poslanci ešte spresnili zaobstaranie
potrebných vecí na podujatie po programoch.
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

Béla Jánosdeák
zástupca starostky

Overovatelia zápisnice: Peter Rákai
Tímea Csíková

Zapísala: Ágnes Takács, starostka
Poslanci spresnili priebeh jednotlivých programov, nákupné zoznamy, zaobstaranie potrebných
materiálov a náradí. Starostka poprosila prítomných predstaviteľov jednotlivých organizácií o konkrétnu
pomoc organizácie na jednotlivých podujatiach:
Požiarnický zbor – zabíjačka vo štvrtok
ZO Csemadoku – remeselnícky dvor, kultúrny program, výpomoc pri zaobstaraní starých vecí a ozdôb
na výstavu
Poľovnícke združenie Skalica – zabezpečenie diviny do guľáša a príprava guľáša na futbalovom ihrisku
v sobotu
Cirkevné zbory – ekumenická bohoslužba
Futbalový klub – organizovanie zápasu okresného majstrovstva Bohúňovo - Hrhov
Klub dôchodcov – výpomoc pri zaobstaraní starých vecí a ozdôb na výstavu
OZ Pro LE-TI – predaj lístkov na futbalovom ihrisku
Prítomní predstavitelia organizácií súhlasili s návrhom starostky.
Poslanci prijali uznesenie že prvý guľáš obyvatelia obce na oslavách dni obce dostanú zadarmo, a cena
guľáša bude 1,50 Euro. Za návrh hlasovali všetci traja prítomní poslanci.
Potom poslanci prijali uznesenie, že každý účinkujúci v programe osláv dostane lístok na guľáš a na
občerstvenie zadarmo.
5. Diskusia
V diskusii odzneli diskusné príspevky k organizačným úlohám. Poslanci ešte spresnili zaobstaranie
potrebných vecí, úlohy na zabíjačke a na jednotlivých programoch podujatia. Starostka povedala
poslancom, že vo veľkej sále by bolo potrebné obnoviť parkety, nakoľko sú škaredé, čierne, nikdy
neboli lakované, preto ťažko sa dajú udržiavať. Poznamenala, že potrebný lak teraz by sa dal kúpiť
v projekte AČ. Obec by mala zaplatiť len brúsiaci stroj. Pôvodne to plánovala urobiť pred odovzdaním
kultúrneho domu, ale radšej sa do toho pustia UoZ na AČ po oslave. Poslanci nemali námietky proti
plánovaným prácam.

