
 1 

 
1/2019 

Zápisnica  
                 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce   Kunova Teplica 

konaného dňa 24.01.2019 na obecnom úrade  o 18:00 hod.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          

Starostka obce: Eva Gyenesová 

 Poslanci:  Denisa Spišáková, Zsolt Liptai, Bc. Jennifer Gyenesová, Nikoleta Miškovič 

Kovácsová 

Neprítomní:  Ján Spišák 

Ďalší prítomní:  

Verejnosť:          

 

PROGRAM : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Maškarný ples 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Schválenie uznesení 

7. Záver 

 

Bod 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie OZ  otvorila starostka obce p. Gyenesová.  Privítala všetkých prítomných.  

 

Pani starostka prečítala návrh programu zasadnutia, ktorý bol jednohlasne prijatý. 

 

SCHVÁLENÝ  PROGRAM  ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Maškarný ples 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Schválenie uznesení 

7. Záver 

 

 

Hlasovanie:         za: 5 /Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Bc.Jennifer 

Gyenesová,Nikoleta Miškovič Kovácsová / 

                                          proti : 0                                            

                                         zdržal sa:  0                                   

                                         nehlasovali: 0                               

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 /Ján Spišák/        
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Bod č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice: Nikoleta Miškovič Kovácsová, Zsolt Liptai        

Zapisovateľ:  Anna Antalová           

 

Hlasovanie:        za: 4 /Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Bc.Jennifer 

Gyenesová,Nikoleta Miškovič Kovácsová / 

                                          proti : 0                                            

                                         zdržal sa:  0                                   

                                         nehlasovali: 0                               

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 /Ján Spišák/        

 

 

Bod č. 3 Maškarný ples 

 

Pani starostka navrhla, aby každý prezentoval svoj názor a nápady ohľadne maškarného plesu 

pre deti.  

Navrhovaný dátum: 23.02.2019  - všetci súhlasili. 

Čas: 15:00 hod. – všetci súhlasili 

 

O súťaže a predstavenie masiek sa postarajú učiteľky z Materskej školy. 

O výzdobu kultúrneho domu sa postará obec. 

Jedlo – šišky – všetci súhlasili. Pani starostka požiada dôchodkyne, aby ich pripravili. 

A zároveň pani starostka vyjadrila želanie, aby sa pozvali aj dôchodcovia. 

Pani Spišáková navrhla, aby sa zhotovil nejaký kútik pre malé deti, kde by si kreslili a hrali 

sa. Bude treba zabezpečiť nejaké omalovánky a farbičky. Starostka prisľúbila, že to 

zabezpečí. 

O hudba sa postará p. Miškovič Kovácsová s pomocou manžela.  

Plagát už vopred pripravila p. Spišáková, po doplnení dátumu a času sa o farebnú tlač postará 

p. Miškovič Kovácsová. 

 

Pani Spišáková mala nápad aj na výrobu pekného pozadia pre fotenie. A zároveň požiadať p. 

Hajdúa Attilu, aby prišiel fotiť. Pani starostka ju požiadala, že ak môže nech sa s ním 

dohodne. Súhlasila. 

 

 

Pani starostka sa informovala či naplánujeme aj ples pre dospelých v ten istý deň. Po dohode 

sa rozhodlo, že maškarný ples pre dospelých sa organizovať nebude. 

 

Pani starostka dala hlasovať na súhlas s tým čo sa dohodlo. 

 

 

 

Hlasovanie:       za :4 /Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Bc.Jennifer 

Gyenesová,Nikoleta Miškovič Kovácsová/ 

                                          proti : 0                                            

                                         zdržal sa:  0                                   

                                         nehlasovali: 0                               

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 /Ján Spišák/        
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Bod č. 4 Rôzne  

 

V rámci budu rôzne sa neriešili iné body.  

 

 

Bod č. 5  Diskusia 

 

V rámci diskusie sa neprejednávali žiadne témy. 

 

Bod č. 6 Schválenie uznesení 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Bod č. 7 Záver 

 

Pani starostka poďakovala všetkým za prítomnosť a zasadnutie ukončila. 

 

Zapísal/(a):    Anna Antalová                       ................................................... 

 

Starostka obce: Eva Gyenesová  ................................................... 

  

Overovatelia:   

Nikoleta Miškovič Kovácsová   ..................................................... 

 

Zsolt Liptai      .................................................... 

 

 

 

 

 


