
 

 

Uznesenie č. 6/2017 

 

z rokovania  riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa  12. 12.  2017 

Obecné zastupiteľstvo na svojom  riadnom   zasadnutí   prerokovalo:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa, 

3. Kontrola plnenia uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02. 11. 

2017 

4. Prerokovanie  Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov  a Smernice, ktorou sa 

upravuje postup obce pri vybavovaní sťažností  

5. Prerokovanie Návrhu  rozpočtu  na roky  2018 až 2020 a čerpanie a úprava  rozpočtu 

v roku 2017. 

6. Správa auditora za rok 2016. 

7. Prerokovanie  zmien v Zásadách o odmeňovaní poslancov 

8. Rôzne (Informácia o činnosti OcÚ za obdobie od posledného rokovania OZ, ukončenie 

roka 2017 - Vianočné posedenie, prerokovanie návrhu ďalších investícií v roku 2018, 

prerokovanie paušálnej odmeny kronikárke za rok 2017) 

9. Diskusia          

10. Schválenie uznesenia 

11. Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo  

Berie na vedomie: 

 Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 Informáciu o činnosti OcÚ za obdobie  od posledného rokovania OZ 

  

Schvaľuje:  

 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva  doplnený o Správu auditora za rok 2016 

a Prerokovanie  zmien v Zásadách o odmeňovaní poslancov 

 Za zapisovateľku Mgr. Vieru Štokovú a za overovateľov zápisnice poslanci Miroslav 

Vitkovský a Juraj Kasarda a za navrhovateľa uznesenia bol schválený poslanec  Ján 

Lešňak    

 Smernicu o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov   

 Smernicu, ktorou sa upravuje postup obce pri vybavovaní sťažností  

 Návrh  rozpočtu  na roky  2018 až 2020 a čerpanie a úpravu  rozpočtu v roku 2017 

 Správu auditora za rok 2016  

 Zmeny  v  Zásadách o odmeňovaní poslancov 

 Vyplatenie odmeny   v sume 250,-€ kronikárke Mgr. Jane Kasardovej  za zber 

materiálov do obecnej kroniky a písanie príspevkov do pamätnej knihy. 

 Plánované investičné akcie na rok 2018 tak ako sú uvedené v návrhu rozpočtu na rok 

2018 a preplatenie časti  nevyčerpanej dovolenky starostke za rok 2016. 



 

Súhlasí 

 S vymenovaním inventúrnej komisie  na vykonanie koncoročnej  inventúry majetku  

 Z úhradou všetkých nákladov  na Vianočné posedenie   z rozpočtu obce a na základe 

vyúčtovania  občianskym združením Bazička. 

Odporúča   starostke obce: 

 Zverejniť zápisnicu a uznesenie z rokovania OZ   v mieste obvyklým spôsobom a na 

internetovej stránke obce spolu . 

 

V Bžanoch 12. 12. 2017 

     

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Miroslav Vitkovský                           JUDr. Mária Kasičová 

                                       Juraj Kasarda                                         starostka obce 
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