
Uznesenie č. 2/2018 

 

z rokovania  riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa  07. 03. 2018 

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 11. 

01. 2018 

4. Prerokovanie  záznamov do kroniky obce za rok 2017 

5. Prerokovanie   organizácie obecného majálesu  

6. Prerokovanie inventúry majetku  za rok 2017 

7. Prerokovanie LTS  sezóny Domaša – Valkov 2018 ( prevádzkového poriadku,  

cenník poplatkov, zamestnávanie na bráne a zamestnancov na úpravu pláže 

a verejných priestranstiev, plavčík,  odber vzoriek vody a zákazy na pláži) 

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

informácia o schválení NFP na rekonštrukciu časti  miestnej komunikácie Bžany 

Valkov, informácia  o geometrickom zameraní parcely parc. č. 92/1 k.ú. Valkov, 

žiadosti o dokúpenie pozemkov k.ú. Valkov,  podnet Ing. Valoviča, príspevok  p. 

Mojsejovej, informácia o výberovom konaní  na hlavného kontrolóra obce,  ) 

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 

 Podnet  pána Ing. Valoviča 

 Informáciu o schválení NFP v sume 100 000,-€ na rekonštrukciu časti  miestnej 

komunikácie Bžany Valkov  

 Ďakovný  list pána prezidenta obci 

 Ďakovný list  Pravoslávnej cirkvi za poskytnutie dotácie 

  

Schvaľuje:  

 Program  rokovania  zasadnutia obecného zastupiteľstva  s možnosťou vystúpiť pánovi 

Leškovi k problematike nepovolených objektov..   

 Za zapisovateľku Mgr. Adriánu Sukovskú  a za overovateľov zápisnice poslanci 

Miroslav Vitkovský a Juraj Kasarda a za navrhovateľa uznesenia bol schválený 

poslanec  Ján Lešňak  

 Záznamy  do kroniky obce za rok 2017  

 Inventúru majetku obce za rok 2017 

 Prevádzkový poriadok na LTS 2018 

 Cenník poplatkov v rovnakej výške ako v počas LTS 2017 

 Zamestnávanie na bráne za rovnakých podmienok ako v roku 2017 

 Zamestnancov na úpravu pláže a verejných priestranstiev,  

 Zamestnávanie  plavčíka na základe dohody s firmou Rekrea s.r.o. Lada  



 Žiadosť pána  Ivaniska vlastníka  chaty   s. č. 324 v  k.ú. Valkov na dokúpenie  parcely 

123/113, vo výmere  39 m2   

 
 

Súhlasí 

 Organizovaním  spoločného  posedenia ku  dňu matiek a majálesu  2018  

 S úhradou všetkých nákladov na deň matiek a majáles a    na kúpu darčekov ku dňu 

matiek v sume 6,-€  na osobu. 

 S poskytnutím príspevku  pre Nový domov  Vranov n.T – Lomnica, n.o. Stropkov 

v ktorom je umiestnená obyvateľka obce  p. Mojsejová v sume 10,-€ mesačne do konca 

roka 2018 

Nesúhlasí  

 S   dokúpenie  časti parcely parc. č. 92/1  pánom Petrom Orečným  

 

Odporúča   starostke obce: 

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

internetovej stránke obce spolu . 

 Zverejniť podmienky výberového konania na hlavného kontrolóra obce 

 

V Bžanoch 07. 03. 2018 

     

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Miroslav Vitkovský                           JUDr. Mária Kasičová 

                                       Juraj Kasarda                                         starostka obce 
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