Z Á P I S N I C A č. 1/2016
Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bžanoch konaného dňa 22. 01.
2016.
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. Organizačno-technické zabezpečenie obecnej zabíjačky.
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
V bode 1 Starostka obce všetkých privítala a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané bez písomnej pozvánky a preto je
považované za mimoriadne. Takto zvolané bolo z dôvodu, že občania obce navrhli, aby v obci
bola urobená počas fašiangov obecná zabíjačka s posedením pri hudbe. Prítomní boli všetci
poslanci obecného zastupiteľstva, takže OZ bolo 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 17. 12. 2015, kde
starostka informovala poslancov o tom, že uznesenia z posledného rokovania OZ boli splnené.
V bode 4 Poslanci prerokovali „Organizačno-technické zabezpečenie obecnej zabíjačky“
V bode 5 V bode rôzne navrhli, aby obecná zabíjačka s posedením pri hudbe bola dňa 06.
februára 2016. Schválili nákup ošípanej vo váhe nad 100 kg. Určili jednotlivých poslancov
a obyvateľov obce , ktorí budú zodpovední za dovoz ošípanej, realizáciu zabíjačky pod vedením
pána Jána Guziho, nákup surovín, chleba a pečiva, zabezpečenie naradia a zabezpečenie
hudobnej skupiny.
Taktiež boli poslanci starostkou obce informovaný, že do majetku obce bol zakúpený prívesný
vozík na prevoz tovaru do hmotnosti 750 kg. Poslanci súhlasili, aby si vozík mohli za poplatok
požičiavať obyvatelia obce na súkromné účely.
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.
V bode 8 Starostka obce sa v závere zasadnutia OZ poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie.
V Bžanoch 22.01.2016
Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana
Overovatelia: Šintaj Vladimír
Vitkovský Miroslav

JUDr. Mária Kasičová
starostka

