Uznesenia
zo 6. zasadnutia zastupiteľstva v roku 2019 zo dňa 02. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bohúňovo
berie na vedomie:

1. Kontrolu uznesení OZ zo dňa 19. 08. 2019
2. Referáty o podujatiach - Naše dedičstvo, IX. Otvorená univerzita samospráv, VI.
Jesenný festival
3. Informácie o prebiehajúcich projektoch - pokračovanie vodovodu, Tradičné tvorivé
dielne v Bohúňove, Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 1. Etapa
4. Informácie o podaní žiadostí o podporu: dokončenie vodovodu, projekty v programe
Leader, Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa, oprava MK,
projekt NÚP, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove, Smerovanie k nulovému odpadu v
Bohúňove.
5. Informácie o výzve BGA zrt
6. Vyhotovenie PD na opravu MK
7. Pozvanie starostky na ples samospráv Mikroregiónu Domica
8. Vyúčtovanie poskytnutej podpory OZ PRO LE-TI
9. Informácie o riešení služby internetu firmou Tornaľanet
10. Odročenie jednania žiadosti Ing. Doboša Ondreja o kúpe pozemku

uznesením č. 42/2019
schvaľuje: predaj nasledovných podielov parciel pod hospodárskym dvorom v Bohúňove,

v intraviláne obce Bohúňovo, vo vlastníctve obce Bohúňovo - podnikateľovi Zsóri Štefan
SHR, Gemerská Panica 25 – priamym predajom /prevodom pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou/ za cenu 4 960,00 eur, ktorá je stanovená znaleckým
posudkom číslo 130/2019, vyhotoveného Ing. Dobos Dionýzom, Rudná 353, dňa 06. 08.
2019.
ukladá: starostke poslať Štefanovi Zsórimu výpis z uznesenia

uznesením č. 43/2019
schvaľuje: Podpis opravenej nájomnej zmluvy s SHR Mezeiová Erika
ukladá: starostke podpísať nájomnú zmluvu

uznesením č. 44/2019
schvaľuje: Podpis nájomnej zmluvy s PZ Śóš.
ukladá: starostke podpísať nájomnú zmluvu

uznesením č. 45/2019
schvaľuje: Napojenie Domu ľudových tradícií na vodovod
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 46/2019
schvaľuje: Dodatok č. 3 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu obce č. 1/2012
ukladá: starostke starostke vyvesiť schválený dodatok k VZN na úradnú tabuľu obce na 15

dní následne po jeho účinnosti na webovú stránku obce, a v roku 2020 vyrubiť poplatok v
zmysle schváleného dodatku

uznesením č. 47/2019
schvaľuje: Aktualizáciu cenníka služieb obecného úradu
ukladá: starostke starostke zabezpečiť výber poplatkov v zmysle schválenej aktualizácie

uznesením č. 48/2019
schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 na zmenu rozpočtu vypracovaný účtovníčkou

obce Máriou Šeďovou

uznesením č. 49/2019
schvaľuje: Odmeny poslancov za rok 2019
ukladá: starostke starostke vyplatiť odmeny v mesiaci december 2019

uznesením č. 50/2019
neschvaľuje: zverejnenie fotiek poslancov OZ v Almanachu maďarských samospráv na

Slovensku,

uznesením č. 51/2019
neschvaľuje: objednávku smart magnetiek
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