
Uznesenia
Z rokovania  riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa 05. 01. 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom  riadnom   zasadnutí   prerokovalo:
1. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti, 
         -Návrh VZN  č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

- Návrh VZN  č. 3/2015 o miestnej dani za psa,
      - Návrh VZN č. 4/2015 o  podmienkach chovu a držaní psov,
     - Návrh VZN č. 5/2015 ktorým sa upravuje čistenie, údržba verejných priestranstiev      
       a ochrana  verejného poriadku na území obce Bžany,
     - Návrh VZN č. 6/2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce

                    - Návrh VZN  č.7/2015 o miestnej dani ubytovanie, za nevýherné hracie automaty , za   
                       predajné automaty   a za užívanie verejného priestranstva 

-Návrh  VZN  č.  8/2015  o zbere,  preprave  a  zneškodňovaní komunálneho  odpadu 
a  drobného    stavebného odpadu 

2. Riešenie ubytovania rodiny Milana Ferenca 
3. Žiadosť Jozefa Hrabka o odkúpenie pozemku v k.ú. Valkov kupujúcim
            Obecné zastupiteľstvo v obci Bžany

    schvaľuje

Uznesenie č. 1
    Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti,          

Uznesenie č. 2
    Návrh VZN  č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady, 

   Uznesenie č.3
     Návrh VZN  č. 3/2015 o miestnej dani za psa,       

Uznesenie č.4
     Návrh VZN č. 4/2015 o podmienkach  chovu a držaní psov, 

Uznesenie č.5
Návrh VZN č. 5/2015 ktorým sa upravuje čistenie, údržba verejných priestranstiev a ochrana 

verejného poriadku na území obce Bžany,  
     Uznesenie č. 6

             Návrh VZN č. 6/2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce 
Uznesenie č. 7

Návrh VZN  č.7/2015 o miestnej dani ubytovanie, za nevýherné hracie automaty , za   
                       predajné automaty   a za užívanie verejného priestranstva 

Uznesenie č. 8
 Návrh VZN č. 8/2015 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 

a  drobného     stavebného odpadu 
Uznesenie č. 9

Predaj pozemku   parc. č. 245/193 v k.ú. Valkov o výmere  695 m2, pre Jozefa Hrabka  za cenu 
10,-€/m2

Uznesenie č. 10
poveruje  starostku obce:

      Zverejniť schválené všeobecne záväzne nariadenia   v mieste obvyklým spôsobom



        V Bžanoch 05. 01. 2015     
     
Overovatelia zápisnice: Vladimír Šintaj
                                        Ján Lešňák           
           

                                                                                        JUDr. Mária Kasičová
                                                                                           starostka 

        


