Uznesenia
zo 6. zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020 zo dňa 25. 09. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Bohúňovo
berie na vedomie:

1. Kontrolu uznesení OZ zo dňa 07. 08. 2020
2. Referáty o podujatiach - Oslava nového chleba
3. Informácie o prebiehajúcich projektoch - Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove,
Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa, aktivačná činnosť
4. Informácie o podaní žiadostí o podporu: Dokončenie obecného vodovodu, sociálna
terénna práca, pokračovanie výstavby miesta poslednej rozlúčky
uznesením č. 24/2020

schvaľuje: bezúročnú, návratnú finančnú výpomoc pre obec Bohúňovo na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 od Ministerstva financií Slovenskej republiky
v maximálnej výške 3 473,00 eur, ktorá je určená na webovej stránke ministerstva:
www.mfsr.sk Pomoc samosprávam v prílohe č. 1.
ukladá: starostke žiadať výpomoc pre obce na stránke www.rissam.sk v zmysle
uznesením č. 25/2020

schvaľuje: uplatnenie náhrady škody v celej výške t. j. v sume 254,18 eur v zmysle
vystavenej faktúry za opravu roztrhnutého rozhlasového vedenia dodávateľom Jánom
Farkašovským – Obchodno servisnej služby spotrebnej elektroniky, Rožňava č. 200038 zo
dňa. 31. 07. 2020, voči zodpovednému za škodu Ing. Atila Csík. Náhrada škody môže byť
uhradená aj po splátkach.
ukladá: starostke vyzvať Ing. Atilu Csíka na zaplatenie škody
uznesením č. 26/2020

schvaľuje: usporiadanie jesenného festivalu s uvedeným spôsobom a programom s
dodržiavaním platných epidemiologických nariadení
ukladá: starostke zorganizovať podujatie

uznesením č. 27/2020

schvaľuje: usporiadanie podujatia Očakávanie Vianoc v Bohúňove s uvedeným spôsobom a
programom s dodržiavaním platných epidemiologických nariadení
ukladá: starostke zorganizovať podujatie
uznesením č. 28/2020

schvaľuje: ku odmenám poslancov za účasť na obecných zastupiteľstvách za rok 2020 ešte
odmenu každému poslancovi za výpomoc v roku 2020 vo výške 50 eur
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 29/2020
schvaľuje: Vypracovanie žiadosti o dotáciu na Implementačnú agentúru Ministerstva práce

sociálnych vecí a rodiny v národnom projekte Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej
opatrovateľskej služby.
ukladá: vypracovať a poslať žiadosť

uznesením č. 30/2020
schvaľuje: Odročenie schválenia Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje

prevádzkový poriadok pohrebísk, nasledujúcu schôdzu.

uznesením č. 31/2020
neschvaľuje: nákup vitrínov na cintoríny
ukladá: starostke opýtať sa Árpáda Kulika - stolára z obce, za koľko by ich urobil on
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