Uznesenia
z 2. zasadnutia zastupiteľstva v roku 2018 zo dňa 28. 06. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bohúňovo
berie na vedomie:

1. Kontrolu uznesení OZ zo dňa 11. 04. 2018
2. Referát starostky o podujatí – Juniáles na deň detí
3. Informácie starostky o úspešných projektoch: Úprava verejného priestranstva pred KD
z Programu obnovy dediny, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove – Kultminor,
projekty cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny: Reštart a § 50j, Rekonštrukcia
budovy so súpisným číslom 56, tábor pre mládež v organizovaní OZ PRO LE-TI,
4. Informácie starostky o núspešných projektoch: pokračovanie obecného vodovodu,
Naše dedičstvo, Novodobé ihrisko v Bohúňove – 2. Etapa
5. Informácie starostky o nevyhodnotenom projekte: Oprava sociálnych priestorov v KD
6. Informácie starostky o možnosti získania podpory na revitalizáciu mŕtveho ramena
Slanej a na opravu miestnych komunikácií az Interreg Slovensko – Maďarsko
7. Ústnu správu hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2017.
8. Informácie starostky o letnom tábore OZ PRO LE-TI pre mládež
9. Informácie starostky o problémoch s miestnym obchodom
10. Informáciu starostky, že z peňažného daru od Tibay Terike vo výške 500 eur z roku
2017 na rozvoj časti obce Tiba bude vytvorený malý park pred zvonicou v Tibe
11. Referát starostky o začatí výstavby miesta poslednej rozlúčky
12. Referát starostky o stave odvolania sa proti rozhodnutiu Lesy SR
13. Referát starostky o možnostiach vymáhania nedoplatkov na dani
14. Informáciu starostky o možnosti pokračovania obecného vodovodu
15. Informáciu starostky o tábore pre deti z Bohúňova v Magyi
16. Referát starostky o podmienkach dokončenia výstavby vetvy 1 vodovodu spolu 282 m
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s.
uznesením č. 11/2018
schvaľuje: vypracovanie žiadosti o podporu projektu: Revitalizácia mŕtveho ramena Slanej v

Bohúňove na výzvu č. 29 z Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním
na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a
zelená infraštruktúrarevitalizácia
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 12/2018
schvaľuje: prípravu potrebných podkladov k oprave miestnej komunikácie: stredný vchod

z hlavnej cesty do obce Bohúňovo.
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 13/2018
schvaľuje: Záverečný účet obce za rok 2017

uznesením č. 14/2018
schvaľuje: predaj lesných pozemkov verejnou obchodnou súťažou, v prvom kole ponukou

pre členov pozemkových spoločenstiev, ktorá bude zverejnená na webovej stránke a na
úradnej tabuli obce Bohúňovo.
1. Pozemkového spoločenstva Bohúňovskí pasienkári a urbárnici Bohúňovo v likvidácii:
na LV č. 187, vedený správou katastra Revúca, okres: Revúca, obec Rybník, katastrálne
územie Brúsnik: pozemok reg. „E“ parcela č. 5320, lesný pozemok, o výmere 176 987 m2 v
spoluvlastníckom podiele 1237/20790 a na tento podiel pripadá výmera 10 530,68 m2.
2. Pozemkového spoločenstva Tiba:
na LV č. 202, vedený správou katastra Rožňava, okres: Rožňava, obec Bohúňovo, katastrálne
územie Tiba: pozemok reg. „E“ parcela č. 52/3, lesný pozemok, o výmere 59 630 m2 v
spoluvlastníckom podiele 79/1260 a na tento podiel pripadá výmera 3738,71 m2.
- na LV č. 4, vedený správou katastra Rožňava, okres: Rožňava, obec Bohúňovo, katastrálne
územie Tiba: pozemok reg. „E“ parcela č. 52/5, lesný pozemok, o výmere 219 441 m2 v
spoluvlastníckom podiele 79/1260 a na tento podiel pripadá výmera 13 758,60 m2.
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 15/2018
schvaľuje: udelenie čestného občianstva Bohúňovo vedúcemu spolku Szabolcs Fejedelem

Lovasíjászai Egyesülete Lászlóovi Jécsákovi za podporu obce Bohúňovo
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 16/2018
schvaľuje: Programy kultúrneho festivalu Naše dedičstvo.

uznesením č. 17/2018
schvaľuje: že vo volebnom období 2018 až 2022 bude starosta obce Bohúňovo vykonávať

funkciu starostu na plný úväzok.

uznesením č. 18/2018
schvaľuje: že obecné zastupiteľstvo v Bohúňove bude mať 5 poslancov na volebné obdobie

2018- 2022.

uznesením č. 19/2018
schvaľuje: objednávku zemných prác a výstavbu základov na stavbe Miesta poslednej

rozlúčky na cintoríne v Bohúňove u zhotoviteľa firma Misna Zoltána Kozsára za sumu
6 000,00 eur / dar od úrbariátu v Bohúňove/ s termínom vykonania prác do konca októbra
2018.
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