
Z Á P I S N I C A č. 9/2015 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Bžanoch konaného dňa 17. 12. 2015.   
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: 
1. Otvorenie  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a navrhovateľa.   

3. Kontrola plnenia uznesenia s posledného rokovania Obecného zastupiteľstva, 

4. Vyhodnotenie plnenia úloh  za rok 2015  a plán úloh na rok 2016 

5. Návrh rozpočtu na rok 2016 až  2018 

6. Návrh doplnkov k VZN  

7. Vnútorná smernica inventarizácie majetku obce Bžany 

8. Organizačno technické zabezpečenie volieb do NR SR 2016 

9. Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného   

       nakladania s odpadmi z obalov 

10. Rôzne  

11. Diskusia  

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver  

V bode  1  Starostka obce  všetkých privítala a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Konštatovala, že sú prítomní štyria  poslanci obecného zastupiteľstva, takže OZ je uznášania 

schopné. Prítomným poslancom prečítala program zasadnutia obecného zastupiteľstva . Po 

prečítaní programu vyzvala prítomných, či chce ešte  niekto doplniť tento program. Keďže 

ďalšie návrhy na doplnenie programu neboli bol program jednohlasne schválený. 

V bode 2. Za zapisovateľa bola určená  Mgr. Adriana Sukovská . Za overovateľov zápisnice 

boli navrhnutí a schválení poslanci Vladimír Šintaj  a Miroslav Vitkovský a za navrhovateľa 

uznesenia bol schválený poslanec  Juraj Kasarda 

V bode 3  Bola  vykonaná kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ dňa  28. 10. 2015, kde 

starostka  informovala poslancov o tom, že uznesenia z posledného rokovania OZ boli splnené 

s tým, že napriek inzercií predaja prebytočného majetku – aut zatiaľ tieto predané neboli. 

V bode 4 Poslanci prerokovali „Vyhodnotenie plnenia úloh  za rok 2015  a plán úloh na rok 

2016, kde konštatovali, že obyvatelia obce boli o plnení úloh obce v roku 2015 informovaní aj 

formou Bžianskych čriepok, ktoré boli doručené do každej domácnosti. 

V bode 5  Poslanci prerokovali a odporučili na schválenie „ Návrh rozpočtu na rok 2016 až  

2018“ 

V bode 6 Poslanci prerokovali „Návrh doplnkov k VZN „   vypracovaných v súvislosti 

s miestnou daňou z nehnuteľnosti a novým zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

V bode 7 Bola prerokovaná „Vnútorná smernica inventarizácie majetku obce Bžany“ spolu 

s návrhom  na vyradenie niektorých neupotrebiteľných alebo nefunkčných veci z majetku 

obce.  

V bode 8 boli prejedané Organizačno technické zabezpečenie volieb do NR SR 2016, určené 

priestory obecného obchodu a čakárne SAD na  volebnú propagáciu navrhnutá zapisovateľka 

Okr.VK a osoba zodpovedná za OTZ volieb. 

V bode 9 bol prerokovaný Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení systému 

združeného   nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenej  na základe nového zákona 

č.97/2015 Z.z. o odpadoch s firmou NATUR PACK. 



V bode 10 bola prejednaná  žiadosť Základnej školy s materskou školou Lomné o finančný 

príspevok na úhradu záväzkov školy  dodávateľom.  Obecné zastupiteľstvo  žiadosť 

prerokovalo a súhlasilo s úhradou v sume 90,-€ za opravu plynového kotla.  

Ďalej prejednalo žiadosť o kúpu pozemku v okolí chaty v k.ú. Valkov   od vlastníkov chaty   

Ing. Petra Orečného a manželky Martiny Orečnej. 

Taktiež bola prejednaná žiadosť od pani Gobanovej na úľavu dane z nehnuteľnosti za chatu 

v k.ú. Valkov z dôvodu ZŤP žiadateľky. 

OZ konštatovalo, že  úľava na dani  podľa zákona je možná len u osôb určených zákonom a je 

viazaná na trvalý pobyt v obce. Keďže chata  je nadštandard využívaný na rekreačné účely   

poslanci nesúhlasili s úľavou dane z nehnuteľnosti za chaty v k.ú. Valkov 

V bode 11 Starostka obce podala informáciu o tom, že v miestnom rozhlase opakovane boli 

občania vyzvaní, aby  predložili svoje návrhy k Silvestru 2015 a uvítaniu Nového roka 2016. 

Silvestrovskú zábavu navrhlo uskutočniť len 11 obyvateľov obci. Poslanci po  v rámci diskusie 

preto navrhli  privítanie Nového roku 2016 v obecnom parku  dňa 31. decembra 2015 so 

začiatkom o 23:00hod . Podávať sa bude prevarené víno a sladkosti. 

Ďalej starostka informovala Obecné zastupiteľstvo, že náhradné riešenie na odber úžitkovej 

vody so skupinového vodovodu, ktoré mala   dokončiť firma Parson by podľa predloženého 

rozpočtu  stalo  viac ako 1 300,-€ preto bol upravený vlastnými silami  doterajší zdroj. 

Tiež  bola podaná informácia o činnosti OcÚ za obdobie  od posledného rokovania OZ. 

Zároveň bola podaná informácia o tom, že vzhľadom na uplynutie 5 ročnej lehoty počas ktorej 

bolo využitie rekonštruovaných priestorov budovy Obecného úradu   účelovo určené  sa tieto 

od Nového roku 2016 budú využívať ako kancelárske priestory. 

Poslanci taktiež trvali na tom, aby si občania obce urobili zmluvy o internetovom pripojení 

individuálne. A to či už s firmou JUKO alebo akoukoľvek inou formou. 

Ďalej boli poslanci boli   informovaní, že v k.ú. Valkov bola odstránená  skládka čierneho 

odpadu, bohužiaľ chatári  tam znovu vozia odpad  a preto budú v k.ú. Valkov na miestach kde 

sa  vytvárajú čierne skládky umiestnené fotopásce a všetky zaznamenané  prípady budú hlásené  

príslušným orgánom. Pre chatárov boli v zimnom období umiestnené v rekreačnej oblasti  

Domaša – Valkov 1 100 l kontajnery, ktoré budú po naplnení vyvážané Službou m.p. Stropkov. 

V bode 12.  Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia . Zo 4-roch prítomných 

poslancov hlasovali  za  uznesenie v celom  znení všetci 4 poslanci.  

V bode 13. Starostka obce sa v závere zasadnutia OZ poďakovala prítomným za účasť a 

ukončila zasadnutie.  

 

  V Bžanoch 17.12. 2015 

 

 

Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana     

 

 

 

 Overovatelia:  Šintaj Vladimír                                         JUDr. Mária Kasičová 

                         Vitkovský Miroslav                                             starostka          


