ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. 12. 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie navrhovateľa
4. Návrh VZN č. 1/2014 o zásadách hospodárenia s majetkom obce
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2015
6. Návrh vývozcu komunálneho odpadu v roku 2015
7. Návrh na založenie občianskeho združenia s účasťou obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
Bod. 1 Zasadnutie zastupiteľstva otvorila a prítomných privítala starostka obce.
Bod 2. Za zapisovateľa bola určená Mgr. Adriana Sukovská . Za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí a schválení poslanci Vladimír Šintaj a Ján Lešňák.
Bod 3. Za navrhovateľa uznesenia bol schválený poslanec Miroslav Vitkovský.
V bode 4 Poslanci prerokovali návrh VZN č. 1/2014 o zásadách hospodárenia s majetkom
obce.
V bode 5 Predniesla starostka obce návrh rozpočtu na rok 2015.
V bode 6 Starostka predložila OZ cenové ponuky vývozcov komunálneho odpadu a to
fi. FURA s.r.o Košice a Služba m.p. Stropkov.
V bode 7 Mgr. Sukovská navrhla založenie Občianskeho združenia s účasťou obce
a informovala poslancov o zameraní OZ na sociálnu oblasť, pomoc zdravotne postihnutým
ľuďom, rozvoj kultúrneho dedičstva, ochranu prírody atď. zároveň navrhla názov OZ
„Bocianik“
V bode 8 - rôzne starostka informovala výsledku výberového konania na pracovnú
pozíciu terénneho pracovníka obce. Vo výberovom konaní uspela pani Jolana Kucuková
- o ponukách na poskytovateľa služby – vývoz komunálneho odpadu v roku 2015, ktoré
predložili dve firmy, firma Fura s.r.o. Košice a Služba mestský podnik Stropkov
- o spracovanom návrhu rozpočtu obce na rok 2015
- o oprave úradnej tabule, ktorá bola umiestnená na mieste pred kultúrno správnou
budovou
- odkúpenie Sociálnej budovy bez súpisného čísla evidovanej na LV č. 147 k.ú. Bžany postavenej
na pozemku registra "C" číslo 10, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 193 m2 bez tohto pozemku
od Družstva podielnikov Lomné

o prerokovaní možnosti odkúpenia kultúrno - spoločenskej budovy s Družstvom
podielnikov Lomné, bola podaná žiadosť o odkúpenie, družstvo s odpredajom budovy
písomne súhlasilo,
- starostka podala informácie o hospodárení obce za rok 2014
- predložila písomnú žiadosť p. Pitkovej a spol. o odkúpenie pozemku parc. č. 192/58
a parc. č. 192/59 v k.ú. Valkov o výmere spolu 39 m2,
a písomnú žiadosť Jozefa Hrabka o odkúpenie pozemku parc. č. 245/193 v k.ú. Valkov
o výmere 695 m2,
- starostka podrobne informovala o projekte na prevenciu kriminality na ktorý obec
dostala dotáciu 5000,-€, s tým že celkové náklady na projekt predstavujú cca 20 000,-€
s 20 % účasťou obce,
V diskusii poslanci diskutovali o zastupovaní v bankách, vodovode, internete, predaji
vyradenej pračky a zabezpečení Silvestra 2014
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