OBEC BŽANY

Výzva chatárom a návštevníkom
rekreačnej oblasti Domaša Valkov k
nakladaniu s komunálnym odpadom.
Vážení chatári a návštevníci rekreačnej oblasti Domaša Valkov.
Určite ste si všimli, že v novembri 2015 boli vyprázdnené veľké zelené
kontajnery na komunálny odpad a tieto boli obrátené hore dnom.
Bolo tak urobené z dôvodu, že tieto kontajnery boli preplňované aj iným než
komunálnym odpadom a to odpadom stavebným aj biologickým.
Pritom VZN Obce Bžany č. 8/2015 sú komunálne odpady definované ako
odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti osôb a odpady
podobných vlastnosti a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba.
Keďže kontajnery boli preplňované stavebným odpadom aj biologickým
odpadom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo, že tieto nahradí 1100 l kovovými
zbernými nádobami, ktoré budú po ich naplnení vyvážané Službou mestský
podnik Stropkov.
Naďalej Vás prosíme o separovanie odpadu v komoditách plasty a sklo.
V prípade nedostatku vriec žiadam oznámiť svoju požiadavku obci Bžany.
V súvislosti s prijatím zákona SNR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch bude
v najbližších dňoch vypracované nové VZN o odpadoch.
Vaše návrhy radi uvítame na e- mailovej adrese: starosta@bzany.sk

JUDr. Mária Kasičová
starostka

OBEC BŽANY

OZNAM
chatárom a návštevníkom rekreačnej
oblasti Domaša Valkov
V roku 2015 bola v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov
a v obci Bžany realizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie.
Vďaka podpore z EÚ v sume 218 832,50 EUR sa realizoval projekt
rekonštrukcie zastaralého verejného osvetlenia, ktorého cieľom je
znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť kvalitu verejného osvetlenia
s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácií intenzity
osvetlenia v obci Bžany a k.ú. Valkov.
V snahe predísť nepresným informáciám dávam do Vašej
pozornosti, že celkové náklady na uvedený projekt predstavovali
čiastku 234,000,-€ a spoluúčasť obce 15 167,50,-€.
Taktiež Vás informujem o tom, že v obci Bžany k.ú. Bžany bolo v
rámci projektu realizovaných 14 svietidiel a v k.ú. Valkov 114
svietidiel. Svietidla boli umiestňované podľa projektu
vypracovaného v predchádzajúcich rokoch .
V prípade nejasnosti Vám radi podáme podrobnejšie informácie
v úradných hodinách na obecnom úrade obce Bžany.
JUDr. Mária Kasičová
starostka

