Uznesenie č. 1/2016
z rokovania riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa 22.01.2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a navrhovateľa.
3. Kontrola plnenia uznesenia s posledného rokovania Obecného zastupiteľstva,
4. Organizačno-technické zabezpečenie obecnej zabíjačky.
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
V bode 3 bola vykonaná kontrola plnenia uznesenia z posledného rokovania Obecného
zastupiteľstva. Bolo konštatované, že uznesenia boli splnené.
V bode 4 boli prejednané a schválené „Organizačno-technické zabezpečenie obecnej
zabíjačky“
V bode 5 Poslanci prejednali, aby obecná zabíjačka s posedením pri hudbe bola dňa 06.
februára 2016. Schválili nákup ošípanej vo váhe nad 100 kg. Určili jednotlivých poslancov,
ktorí budú zodpovední za dovoz ošípanej, realizáciu zabíjačky pod vedením pána Jána Guziho,
nákup surovín, chleba a pečiva, zabezpečenie naradia a zabezpečenie hudobnej skupiny.
V bode 6 V diskusií poslanci diskutovali o možnostiach obce riešiť káblovú televíziu. Taktiež
diskutovali o spôsobe ako predchádzať znovu vytváraniu čiernych skládok.
V bode 7 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia . Zo všetkých prítomných
poslancov hlasovali za uznesenie v celom znení všetci poslanci.
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
 Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
B. Schvaľuje:
 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
 Za zapisovateľku Mgr. Sukovskú Adriánu a za overovateľov Šintaja Vladimíra a
Vitkovského Miroslav
 Za navrhovateľa Juraja Kasardu
 Organizačno technické zabezpečenie obecnej zabíjačky.
 Nakúp ošípanej na obecnú zabíjačku vo váhe nad 100kg.
 Objednanie hudobníkov na obecnú zabíjačku.
C. Súhlasí:
 S z dočasným vyradením vozidla Renault Thalia ak do konca januára 2016 sa toto
nepodarí odpredať.
 S uskutočnením obecnej zabíjačky dňa 06. februára 2016.
 S požičiavaním prívesného vozíka na súkromné účely pre obyvateľov obce za
poplatok si vozík mohli za poplatok požičiavať obyvatelia obce na súkromné účely.
D. Ukladá:
 Poslancom Jurajovi Kasardovi, pánovi Guzimu a pánovi Bc. Kasičovi zabezpečiť dňa




05. 01. 2016 dovoz ošípanej
Poslankyni Mgr. Sukovskej a poslancovi pánovi Šintajovi zabezpečiť na obecnú
zabíjačku kultúrnu vložku,
Ostatným poslancom a to pánovi Vitkovskému a pánovi Lešňákovi pomáhať pri
obecnej zabíjačke,

E. Doporučuje starostke obce:
 zverejniť zápisnicu a uznesenie z mimoriadneho rokovania OZ na úradnej tabuli a
na internetovej stránke obce
 v mieste obvyklým spôsobom a pozvánkami do domácnosti pozvať obyvateľov
obce na obecnú zabíjačku,
 zabezpečiť nákup surovín, chleba a pečiva a zabezpečenie naradia na obecnú
zabíjačku,
V Bžanoch 22. 01. 2016
Overovatelia zápisnice: Vladimír Šintaj
Miroslav Vitkovský

JUDr. Mária Kasičová
starostka obce

