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Zápisnica 
                 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce   Kunova Teplica

konaného dňa 30.09.2019 na obecnom úrade  o 15:30 hod.   
___________________________________________________________________________

Prítomní:         

Starostka obce: Eva Gyenesová

 Poslanci:  Denisa Spišáková, Zsolt Liptai, Nikoleta Miškovič Kovácsová, Ján Spišák

Neprítomní:  Bc. Jennifer Gyenesová

Ďalší prítomní: 

PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Október – mesiac úcty k starším
5. Rôzne
6. Diskusia
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. Plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Október – mesiac úcty k starším
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver 

Hlasovanie:       za: 4 /Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák,Nikoleta 
Miškovič Kovácsová /

                                          proti : 0                                           
                                         zdržal sa:  0                                  
                                         nehlasovali: 0                              
                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 /Bc. Jennifer Gyenesová/      

Bod č. 2 Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice  
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Overovatelia zápisnice: Nikoleta Miškovič Kovácsová, Ján Spišák       

Zapisovateľ:  Anna Antalová          

Hlasovanie:      za: 4 /Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák,Nikoleta Miškovič 
Kovácsová /
                                          proti : 0                                           
                                         zdržal sa:  0                                  
                                         nehlasovali: 0                              
                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 /Bc. Jennifer Gyenesová/       

Bod č. 3  Plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Pani starostka pripomenula, že posledné zastupiteľstvo sa konalo dňa 15.7.2019 Poďakovala 
poslancom za ich prítomnosť pri rokovaní s nájomcami BJ 12.

Bod č. 4 Október – mesiac úcty k starším 
Pani starostka informovala prítomných poslancov, že p. Simon Bódis zariadila kultúrny 
program pre dôchodcov. Jej ponuka bola prijatá. Okrem toho sa požiada aj MŠ o prípravu detí
a toto kultúrne podujatie pre dôchodcov. Poslanci s návrhom súhlasili. Pre každého 
zúčastneného dôchodku sa kúpia kytica
Dohodla sa, že podujatie sa uskutoční 11.10.2019 od 17:00 hod. 

Bod č. 5 Rôzne 

V rámci bodu rôzne sa prerokovalo nasledovné:
 Mikuláš pre dôchodcov – Salónky sa objednajú pri p. Demeterovej. Poslanci navrhli, 

aby salónky dostal v obci každý dôchodca od 60 rokov. Prítomné poslankyne navrhli, 
že ich aj každému dôchodcovi osobne doručia. Pani starostka súhlasila.

 Pani starostka predložila žiadosť p. Nikolasa Milka, ktorý žiadal o prenájom 
posilňovne s tým, že bude robiť trénera, pre obyvateľov obce. Jeho návrh bol 
jednohlasne zamietnutý. Obyvatelia, ktorý chcú navštíviť posilňovňu tak môžu urobiť
po žiadosti na obecnom úrade. 

 Maďarská obec Karczag odoslala obci žiadosť, v ktorej žiada o súhlas s návštevou 
našej obce. Pani starostka oznámila, že s ich žiadosťou súhlasí.  

Bod č. 6 Diskusia
V rámci diskusie sa poslanci opýtali, ako funguje nový systém nabíjania elektriny a vody 
v BJ12. Pani starostka ich vysvetlila, že takýto spôsobom je oveľa lepší, výhodnejší a aj sa 
viac ušetrí. Nájomcovia sa snažia zaplatiť všetko čo majú.
Ďalším bodom diskusie bol futbal. Pani starostka sa po dohode so starostom obce Pašková 
dohodla na zrušení futbalu. Stojí si za svojim rozhodnutím a futbal sa zruší aj keby obec 
musela zaplatiť pokutu. 

Bod č. 7 Záver

Pani starostka poďakovala všetkým za prítomnosť a zasadnutie ukončila.

2



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

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

Overovatelia:

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

Ján Spišák ....................................................
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