Z Á P I S N I C A č. 1/2017
z rokovania obecného zastupiteľstva v obci Bžany konaného dňa 06. 02. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa,
3. Kontrola plnenia uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02. 12.
2016
4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácii na činnosť CVČ a žiadosti o odkúpenia
pozemkov v k.ú. Valkove ( vysporiadanie okolia chát) návrh na odpredaj pozemkov
pre rybárov – majiteľov nepovolených obydlí umiestnených v ochrannom pasme v k.ú.
Valkov
5. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany č. 1/2017 o
kronikárovi a o vedení Kroniky obce Bžany a odmene kronikárke za rok 2016 za
vedenie kroniky a pamätnej knihy obce.
6. Rôzne ( vyhodnotenie žiadosti o NFP, návrh na konanie Miss Domaša Valkov 2017
v dňoch 07. a 08. júla 2017, vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017,
návrh na zmenu poplatkov za využívanie kultúrneho domu, príprava stretnutia rodákov
z obce Bžany, opráva havarijného stavu miestnej komunikácie Bžany Valkov, opráva
havarijného stavu vonkajšej fasády kultúrneho domu, návrh na vyradenie
prebytočných a neupotrebiteľných veci z majetku obce )
7. Diskusia ( Informácia o činnosti OcÚ za obdobie od posledného rokovania OZ, návrh
ďalších investícií v roku 2017)
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
V bode 1 Starostka obce všetkých privítala a otvorila rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, takže OZ je uznášania
schopné. Prítomných poslancov oboznámila
s návrhom programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Po oboznámení s programom vyzvala prítomných, či chce ešte niekto doplniť
tento program. Návrh na zmenu programu rokovania OZ podaný nebol a program rokovania
bol schválený v nezmenenej podobe.
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 02. 12. 2016, kde
starostka informovala poslancov o tom, že uznesenia z posledného rokovania OZ boli splnené
s tým, že zhromaždenie obyvateľov obce sa uskutočnilo o 14:00 hodine dňa 17. 12. 2016.
V bode 4 Poslanci prerokovali žiadosti o poskytnutie dotácii na činnosť CVČ za 6-tich žiakov
ZŠ, ktorí majú trvalý pobyt v obci Bžany Adam Kasarda, Marcin, Richard, Marcinová, Nikoleta
Šintajova Daniela, Šintajová Veronika, Melnyk Maxim a žiadosti pána Petra Mižíka
a manželky Agnesy Mižíkovej o odkúpenie parcely parc. č. 92/126 vo výmere 9 m 2 na ktorej
ako vlastníci rekreačnej chaty majú na základe povolenia obce Bžany vydaného v minulosti
vybudovanú studňu, žiadosť Stanislavi Orečnej o odkúpenia pozemku v k.ú. Valkove
o výmere cca 176,5 m 2 ( vysporiadanie okolia chaty, výmera bude spresnená po vyhotovení
GP v prípade schválenia predaja ) , žiadosť Jozefa Hrabka o odkúpenia pozemku v k.ú.
Valkove o výmere cca 100 m 2 ( vysporiadanie okolia chaty za predpokladu, že opraví GP
tak, aby bol zachovaný prístup ostatných vlastníkov k ich nehnuteľnostiam po pozemkoch vo

vlastníctve obce výmera bude spresnená po vykonaní opravy GP v prípade schválenia predaja
). Žiadosti od rybárov na kúpu pozemkov predložené neboli.
V bode 5 Bol poslancami prerokovaný a schválený návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Bžany č. 1/2017 o kronikárovi a o vedení Kroniky obce Bžany a odmene kronikárke za
rok 2016 za vedenie kroniky a pamätnej knihy obce.
V bode 6 Poslanci prerokovali vyhodnotenie žiadosti o NFP na zateplenie kultúrneho domu
a rekonštrukciu miestnej komunikácie Bžany – Valkov. Starostka informovala, že výzva z PPA
na zateplenie budov bola zrušená a žiadosť o finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnej
komunikácie doteraz vyhodnotená nebola. Ďalej boli poslanci informovaní o organizovaní
Miss Domaša – Valkov v dňoch 07. a 08. júl 2017 za podmienok, s ktorými súhlasili na
rokovaní OZ dňa 02. 12. 2016. Taktiež prerokovali vývoz komunálneho a separovaného odpadu
v k.ú. Bžany a k.ú. Valkov Službou m.p. Stropkov. Poslanci prerokovali aj zmenu VZN
o miestnych poplatkoch za používanie kultúrneho domu a dohodli sa, že poplatok za používanie
kultúrneho domu v letnom období bude určený odlišne od poplatku za používanie kultúrneho
domu v zimnom období vzhľadom na náklady za vykurovanie. Výška poplatkov bude určená
na najbližšom rokovaní OZ.
Na základe uznesenia OZ z roku 2016 poslanci rozhodli o uskutočnení „ Stretnutia rodákov
z obce Bžany v termíne 20. 05. 2017“. Úlohy súvisiace s prípravou stretnutia boli rozdelené
poslancom nasledovne:
JUDr. Kasičová – pozvánky a návratky
Mgr. Súkovská – zabezpečenie kultúrneho programu
Juraj Kasarda – zakúpenie fotoaparátu na dokumentovanie udalosti v obci, propagačné
materiály, spomienkové predmety,
Miroslav Vitkovský – pomoc pri organizácií a zabezpečení úpravy KD, stravy a občerstvenia
na Stretnutie rodákov
Ján Lešňák - pomoc pri organizácií a zabezpečení úpravy KD, stravy a občerstvenia na
Stretnutie rodákov
Vladimír Šintaj - pomoc pri organizácií a zabezpečení úpravy KD, stravy a občerstvenia na
Stretnutie rodákov
Tiež rozhodli o oprave havarijného stavu miestnej komunikácie Bžany Valkov a oprave
havarijného stavu vonkajšej fasády kultúrneho domu priamym zadaním firme, ktorá dá
najnižšiu ponuku. Poslanci navrhli a schválili zriadenie detského ihriska na pláži, ktorú
prevádzkuje v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov obec Bžany. Poslanci vzali na vedomie
majetkové priznanie starostky obce za rok 2016
V bode 7 – Diskusia
V diskusií starostka informovala poslancov, že za rok 2016 bola obec Bžany Národným
informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s. vyhodnotená ako obec s predpokladom
stabilného rozvoja. Hodnotením so zameraním na finančnú a majetkovú bonitu prešlo 2926
slovenských obcí a miest. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami
určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania
majetku. Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre
trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 30,2 %.
Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať
Rozvoja obcí a miest. Taktiež bol obci Zaslaný list Prezidenta Slovenskej republiky Andreja
Kisku so želaním úspešného nového roku 2017
Poslanci prerokovali odmenu kronikárke za rok 2016 za zber, triedenie a prípravu
dokumentačných materiálov k zápisu do kroniky v sume 250,-€ v hrubom. Odmena za ručný
zápis jednej strany do kroniky kroniky obce bola stanovená na sumu 5,-€ v hrubom. Ročný
rozsah zápisu do kroniky sa stanovil v rozsahu maximálne 25 – 30 strán písaného textu. Ďalej
poslanci rozhodli dokúpiť do obecnej kuchyne príbory, polievkové misy a naberačky. Starostka

tiež navrhla poslancom, aby informovali obyvateľov obce o možnosti odkúpenia motorového
vozidla Thalia.
V bode 8 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia . Zo 5-tich prítomných
poslancov hlasovali za uznesenie v celom znení všetci 5 poslanci.
V bode 9 Starostka obce sa v závere zasadnutia OZ poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie.
V Bžanoch 06. 02. 2017
Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana
Overovatelia: Šintaj Vladimír
Vitkovský Miroslav

JUDr. Mária Kasičová
starostka

