ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Bžany, ktoré sa konalo dňa
13.12.2018
o 9.00 hod.
v zasadačke obecného úradu v Bžanoch č.48.

Predsedajúci:
Ladislav Vrabeľ
Prítomní novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Juraj Kasarda
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrábeľ
Simona Jakubová
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Mgr. Viera Štoková - zapisovateľka
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Informácia o zamestnaní pracovníkov prostredníctvom ÚPSVaR Stropkov
4. Návrh rozpočtu obce Bžany 2019-2021
5. Prerokovanie VZN a miestnej dane a poplatkov za drobné stavebné odpady rok 2019
6. Silvester a privítanie Nového roka 2019
7. Diskusia- rôzne
8. Schválenie uznesenia
9. Záver

ROKOVANIE

K bodu 1.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bžanoch otvoril a viedol starosta obce Bžany Ladislav
Vrabeľ.
K bodu 2.
Za zapisovateľku bola starostom určená:
Mgr. Viera Štoková – TSP

Za overovateľov zápisnice boli starostom určení poslanci:
Darina Klebanová a Ing. Miloš Vrabeľ

K bodu 3.
Starosta obce informoval poslancov OZ o možnostiach zamestnania nezamestnaných
prostredníctvom ÚPSVaR cez projekty ,,Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom
vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“
K bodu 4.
V tomto bode bol rozpočet prerokovaný a schválený na roky 2019 - 2021, ktorý tvorí prílohu
zápisnice OZ
K bodu 5.
V tomto bode bolo prerokované VZN miestnej dane a poplatkov na rok 2019, ktoré ostávajú
nezmenené
K bodu 6.
Informácia a schválenie prípravy a organizovaní Silvestra.
K bodu 7.
Prejednanie a schválenie žiadosti o dokúpenie pozemku - ostatná plocha za účelom
vysporiadania a zocelenia priľahlého pozemku pána P.Jecuška.
Žiadosti o novovytvorené parcely za účelom výstavby rekreačných chát je predaj dočasne
pozastavený.
Informácia poslancov o dlhotrvajúcom súdnom spore medzi obcou Bžany a Gréckokatolíckou
cirkvou.
Informácia poslancov o potrebe výstavby amfiteátra, zisťovanie vhodnej parcely.
Informácia zriadení zberného dvora, návrhy vhodných miest v k.ú. Valkov
Informácia poslancov o preverení vlastníkov pozemkov, pre účely výstavby chodníkov v obci
Bžany.
Informácia, prerokovanie a schválenie pomenovanie ulíc v k. ú. Bžany a v k. ú. Valkov
Prejednanie a schválenie vypracovanie polohopisných a výškopisných zameraní / p. Štiavnický/
pre účely vypracovania projektových dokumentácií / p. Gonos/ prepojenie Valkov – Tíšava,
promenáda cyklochodník.

K bodu 8.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo program zasadnutia OZ v Bžanoch
Hlasovanie: za : 5 - Ing. Miloš Vrabeľ. Juraj Kasarda, Simona Jakubová,
Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová
proti : 0

K bodu 9.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a oznámil, že pracovné veci sa budú
riešiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva a 2 zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

.......................................................................................................................................
Darina Klebanová
Mgr. Viera Štoková
Ing. Miloš Vrabeľ
overovateľ
zapisovateľka
overovateľ

