ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. 01. 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie navrhovateľa
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti,
. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, č. 3/2015
o miestnej dani za psa, č. 4/2015 o podmienkach chovu a držaní psov, 5/2015 ktorým sa upravuje
čistenie, údržba verejných priestranstiev a ochrana verejného poriadku na území obce Bžany,
6/2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Bžany, č.7/2015 o miestnej dani
ubytovanie, za nevýherné hracie automaty , za predajné automaty
a za užívanie verejného
priestranstva a VZN č. 8/2015 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu
5. Prerokovanie riešenia ubytovania rodiny Milana Ferenca
6. Prerokovanie žiadosti p. Hrabka o odkúpenie pozemku v. k.ú. Valkov
7. Informácia o zabezpečení vývozu komunálneho odpadu v roku 2015
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
V bode 1 Zasadnutie zastupiteľstva otvorila a prítomných privítala starostka obce.
V bode 2. Za zapisovateľa bola určená Mgr. Adriana Sukovská . Za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí a schválení poslanci Vladimír Šintaj a Miroslav Vitkovský .
V bode 3 Za navrhovateľa uznesenia bol schválený poslanec Ján Lešňák.
V bode 4 Poslanci prerokovali návrhy VZN 1 až 8 platné pre územie obce Bžany
V bode 5 Predniesla starostka obce návrh na riešenie ubytovania rodiny Milana Ferenca, ktorej
dňa 30. 12. 2014 vyhorel rodinný dom..
V bode 6 bola prerokovaná písomná žiadosť Jozefa Hrabka o odkúpenie pozemku parc. č.
245/193 v k.ú. Valkov o výmere 695 m2 a následne bola poslancami vykonaná miestna ohliadka
pozemku
V bode 7 Starostka informovala o podmienkach vývozu a časových intervaloch vývozu
komunálneho odpadu firmou FURA s.r.o Košice.
V bode 8 – rôzne Mgr. Sukovská – predsedkyňa OZ a informovala poslancov o tom ako
pokračujú práce na založení občianskeho združenia. Uviedla, že návrh na registráciu združenia bude
podaný najneskôr do konca januára 2015.
- starostka informovala aktuálnych problémoch obce
- o aktualizácií internetovej stránky obce,
- o poškodení úradnej tabule, ktorá je umiestnená na mieste pred sociálnou budovou
V diskusii poslanci diskutovali o možnosti využitia Sociálnej budovy, ktorú obec odkúpila, s tým,
že v budove má bezplatne poskytnuté do konca roka 2015 priestory pani Jancurová na súkromnú
predajňu potravín.
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