
 

 

 

Z Á P I S N I C A č. 5/2015 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Bžanoch konaného dňa 12. 05. 2015.   
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Určenie navrhovateľa  

4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

5. Prejedanie kúpy motorového vozidla 

6. Rôzne. 

7. Schválenie uznesenia  

8. Záver.  

     

V bode  1  Starostka obce  všetkých privítala a otvorila mimoriadne  zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Konštatovala, že sú prítomní  sú štyria  poslanci obecného zastupiteľstva, takže 

OZ je uznášania schopné. Prítomným poslancom prečítala program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

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  Bola  vykonaná kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ dňa  14. 04. 2015 

V bode 5 Poslanci prerokovali situáciu, ktorá nastala po tom, čo došlo k poruche na vozidle 

Škoda Forman. Starostkou boli  poslanci informovaní, že  podľa faktúry č. 201400090 zo dňa 

28.02.2014  bolo obcou za opravu tohto vozidla zaplatené 340,94,- €. Na aute sa však 

opakovane vyskytujú poruchy, ktoré si vyžadujú ďalšie náklady, okrem toho bolo auto 

predchodcom odovzdané v stave, že pneumatiky sú na každom kolese iné a bolo by nutné kúpiť 

nové. Opráva poruchy na vozidle by bola nákladná. 

Poslanci preto po ohliadke vozidla Škoda Felícia od pána Kasiča  navrhli kúpiť pre potreby 

obce toto vozidlo  a určili cenu vozidla na 560,-€. 

V bode 6 Rôzne  sa poslanci  vyjadrovali  k kúpe vozidla a riešeniu skupinového vodovodu 

a jeho prevzatiu do správy  skupinou obyvateľov, ktorí sú na tento vodovod napojení. 

V bode  7. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia . Zo 4 prítomných 

poslancov hlasovali za uznesenie v celom  znení všetci 4 poslanci.  

V bode 8. Starostka obce sa v závere zasadnutia OZ poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

zasadnutie.  

 

  V Bžanoch 12. 05. 2015 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana     

 

 

 

 Overovatelia:  Šintaj Vladimír                                         JUDr. Mária Kasičová 

                         Vitkovský Miroslav                                             starostka 

 


