Uznesenia
z 2. zasadnutia zastupiteľstva v roku 2015 zo dňa 26. 03. 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Bohúňovo
berie na vedomie:
1. Kontrolu uznesení z 1. Zasadnutia OZ zo dňa 02. 02. 2015
2. Referát starostky o podujatiach - ples Mikroregiónu Domica, maškarný ples pre deti,
kladenie vencov
3. Finančný referát starostky o projektev : Oprava MK k cintorínu
4. Nové výzvy – Výzva nadácie Bethlen Gábor a Nadácie pre deti Slovenska
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 a 2017
6. Referát starostky o environmentálnom dni Mikroregiónu Domica
7. Referát starostky o aktivačnej činnosti
8. Informáciu starostky o územnom konaní revitalizácie mŕtveho ramena Slanej
9. Informáciu starostky o vyhotovení požiarného projektu sociálneho zariadenia na
športovom ihrisku - Ing. Kulik Róbertom
10. Informáciu starostky o tom, , že ešte sa nenašiel nájomník na prevádzkovanie bufetu
v Tibe.
uznesením č. 6/2015
schvaľuje: Max. 2000 Eur dotáciu na činnosť pre FK Sokol na rok 2015 s tým, že skutočná

suma príspevku bude percentuálne závislá od sumy skutočných daňových príjmov obce za rok
2015 oproti naplánovaným. Schválený príspevok bude uhradený na účet futbalového klubu v
štyroch splátkach v nasledovných termínoch:
1. splátka – 500,00 Eur do konca marca 2015
2. splátka – 500,00 Eur do konca júna 2015
3. splátka - 500,00 do konca septembra 2015
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 2016 /po účtovnej uzávierke za r. 2015/.
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. 2016.
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 7/2015
schvaľuje: Rozpočet obce na rok 2015
ukladá: starostke dodržať schválený rozpočet

uznesením č. 8/2015
schvaľuje: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014

uznesením č. 9/2015
schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie – o podmienkach prevádzkovania malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bohúňovo a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia
ukladá: starostke vyvesiť schválené VZN na úradnú tabuľu obce na dobu 15 dní

uznesením č. 10/2015
neschvaľuje: podpis akčnej ponuky VSE na odber elektrickej energie pre obec

uznesením č. 11/2015
schvaľuje: prieskum trhu na stavebné práce na opravu cesty na cintoríne v Bohúňove
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 12/2015
schvaľuje: vypracovanie štúdie na umiestnenie altánku na cintoríne v Bohúňove nižšie, asi
v strednej úrovni v ľavom rohu cintorína na mieste veľkorozmerového kontajnera namiesto horného pravého rohu
ukladá: starostke vykonať uznesenie
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