Uznesenia
z 2. zasadnutia zastupiteľstva v roku 2017 zo dňa 29. 03. 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Bohúňovo
berie na vedomie:

1. Kontrolu uznesení OZ zo dňa 24. 02. 2017
2. Referát starostky o podujatí - ples Mikroregiónu Domica, maškarný ples pre deti,
kladenie vencov
3. Vyúčtovanie projektu Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
4. Podané projekty – pokračovanie vodovodu, Tradičné tvorivé dielne, Naše dedičstvo,
Úprava verejného priestranstva pred KD, Oprava strešnej krytiny na remeselníckom
dvore, Novodobé ihrisko v Bohúňove – I. etapa
5. Referát starostky o VO na výber projektanta PD miesta poslednej rozlúčky
6. Ponuku SHR Zsóri Štefan a Majoros Zsolt na kúpu poľnohospodárskych parciel
7. Cenové ponuky na poskytnutie úveru na kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Bohúňovo z
LV č. 44 od bánk: Prima Banka Slovensko, OTP Banka Slovensko
8. Že FK Sokol ešte nevyúčtoval podporu poskytnutú na jeho činnosť za rok 2016
9. Vyúčtovanie poskytnutej podpory na rok 2016 – ZO Csemadok-u
10. Návrh rozpočtu obce na roky 2017 a 2018
11. Informácie starostky o environmentálnom dni Mikroregiónu Domica: „Vyčistime
okolie Črepinovej priepasti“ v katastri obce Gemerská Hôrka
12. Program podujatia V. Rodinné popoludnie, kde samospráva obce je
spoluorganizátorom
13. Informácie starostky o valnom zhromaždení PS Bohúňovskí pasienkári a urbárnici
Bohúňovo
14. Referát starostky o aktivačných prácach v obci
15. Preddavkové faktúry obce za spotrebu elektrickej energie za rok 2017
uznesením č. 2/2017
schvaľuje: umiestnenie budovy miesta poslednej rozlúčky v ľavom rohu cintorína oproti

vchodu, a schvaľuje, aby sála bola uzavretá
ukladá: starostke jednať s projektantmi v zmysle toho uznesenia.

uznesením č. 3/2017

schvaľuje: prijatie dlhodobého úveru vo výške 6 500 Eur na účel:
kúpa nehnuteľnosti v k. ú. Bohúňovo z LV č. 44 v celom rozsahu
ukladá: Starostke podpísať úverovú zmluvu s OTP Bankou Slovensko na základe cenovej
ponuky banky zo dňa 23. 03. 2017 v elektronickej podobe
-

Úroková sadzba: 12 M EURIBOR + 2,70 % p.a.
Poplatok za spracovanie : 200 EUR

Obec Bohúňovo dlhodobý investičný úver obec zaručí : biankozmenkou obce a smerovaním

podielov na daniach v správe štátu

uznesením č. 4/2017
schvaľuje: Občianskemu združeniu PRO LE-TI bezplatné dočasné užívanie stavby na dobu 10
rokov - budovu bývalej materskej školy v súčasnosti využívanú ako remeselnícky dom a zastavanú
plochu a nádvorie na p. č. 41/9 vo výmere 111 m2 na základe LV č. 252
ukladá: starostke podpísať zmluvu o dočasnom užívaní stavby

uznesením č. 5/2017
schvaľuje: Max. 2000 Eur dotáciu na činnosť pre FK Sokol na rok 2017 s tým, že skutočná

suma príspevku bude percentuálne závislá od sumy skutočných daňových príjmov obce za rok
2017 oproti naplánovaným. Schválený príspevok bude uhradený na účet futbalového klubu v
štyroch splátkach v nasledovných termínoch:
1. splátka – 500,00 Eur do konca marca 2017
2. splátka – 500,00 Eur do konca júna 2017
3. splátka - 500,00 do konca septembra 2017
4. posledná splátka maximálne 500 Eur - ktorá v prípade nižších skutočných daňových
príjmov oproti plánovaným môže byť percentuálne znížená - bude uhradená na účet FK do
konca januára 2018 /po účtovnej uzávierke r. 2017.
Futbalový klub môže použiť poskytnutú podporu výlučne na výdavky na svoju činnosť a je
povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku spolu s kópiami
účtovných dokladov poskytovateľovi do 28. 02. 2018.
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 6/2017
schvaľuje: 200 eur dotácie pre ZO CSEMADOKU v Bohúňove na rok 2017 - na organizovanie
dvoch rodinných popoludní. ZO Csemadok-u môže použiť poskytnutú podporu výlučne na výdavky
týchto akcií a je povinná predložiť vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku spolu s kópiami
účtovných dokladov poskytovateľovi do 28. 02. 2018.
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 7/2017
schvaľuje: Rozpočet obce na rok 2017
ukladá: starostke dodržať schválený rozpočet

uznesením č. 8/2017
schvaľuje: neorganizovať oslavu pri vatre v máji 2017

uznesením č. 9/2017
schvaľuje: termín kultúrneho festivalu Naše dedičstvo 25. a 26. augusta 2017.

uznesením č. 10/2017
schvaľuje: udelenie ceny post humus čestného občana obce Bohúňovo nebohému Tibay
Ferenc – za podporu miestnej časti obce Tiba
ukladá: starostke vykonať uznesenie
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