Uznesenia
zo 6. zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020 zo dňa 11. 12. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Bohúňovo
berie na vedomie:

1. Kontrolu uznesení OZ zo dňa 25. 09. 2020
2. Referáty o podujatiach - Oslava nového chleba, VII. Jesenný festival, On-line
Očakávanie Vianoc v Bohúňove
3. Informácie o prebiehajúcich projektoch - Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove,
Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove 2. Etapa
4. Informácie o podaní žiadostí o podporu: náučný chodník, dokončenie vodovodu,
sociálna terénna práca, projekt NÚP, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
5. Žiadosť o kúpu pozemku G. Jánosdeáka a manželky
6. Informácie statrostky o možnodsti využitia dotácie na pokračocvanie výstavby miesta
poslednej rozlúčky v roku 2021
7. Nutnosť opravy snehového pluhu

uznesením č. 32a/2020
neschvaľuje: zníženie dane z nehnuteľnosti Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na

Slovensku Gemer
ukladá: starostke oznámiť žiadateľovi uznesenie

uznesením č. 32/2020
schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bohúňovo
ukladá: starostke vyvesiť schválené VZN na úradnú tabuľu obce na 15 dní následne po jeho
účinnosti na webovú stránku obce, aby nadobudlo účinnosť od 01. 01. 2021

uznesením č. 33/2020
schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok

pohrebísk na území obce Bohúňovo
ukladá: starostke vyvesiť schválené VZN na úradnú tabuľu obce na 15 dní následne po jeho
účinnosti na webovú stránku obce, aby nadobudlo účinnosť od 01. 01. 2021.

uznesením č. 34/2020
schvaľuje: Odročenie jednania vo veci žiadosti o kúpu pozemku G. Jánosdeáka a manželky
ukladá: starostke zistiť, či žiadatelia platia daň za tento pozemok obci

uznesením č. 35/2020
schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 na zmenu rozpočtu vypracovaný účtovníčkou

obce Máriou Šeďovou

uznesením č. 36/2020
schvaľuje: Odpisy za rok 2020 na základe súpisov inventarizačných zápisov zostavených

účtovníčkou obce Máriou Šeďovou
ukladá: starostke vykonať uznesenie
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