Z Á P I S N I C A č. 6/2017
z rokovania Obecného zastupiteľstva v obci Bžany konaného dňa 12. 12. 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. 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, nevyčerpaná dovolenka
starostky za rok 2016)
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
V bode 1 Starostka obce všetkých privítala a otvorila rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, že prítomní sú štyria poslanci obecného zastupiteľstva, takže OZ je uznášania
schopné. Prítomných poslancov oboznámila
s návrhom programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Po oboznámení s programom vyzvala prítomných poslancov, či chce ešte
niekto doplniť tento program. Poslancami bol doplnený program o prerokovanie zmien
v Zásadách o odmeňovaní poslancov. Starostka navrhla doplniť program rokovania
o schválenie Správy auditora za rok 2016. Program bol schválený s navrhovanými zmenami.
V bode 2 Za zapisovateľa bola určená Mgr. Viera Štoková . Za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí poslanci Miroslav Vitkovský a Juraj Kasarda a za navrhovateľa uznesenia bol
schválený poslanec Ján Lešňak
V bode 3 Bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ dňa 02. 11. 2017, kde
starostka informovala poslancov o tom, že uznesenia z posledného rokovania OZ boli splnené.
V bode 4 bola prerokovaná Smernica o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a Smernica, ktorou sa
upravuje postup obce pri vybavovaní sťažností.
V bode 5 bolo prerokované Návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 a čerpanie rozpočtu v roku
2017.
V bode 6 Bola prerokovaná Správa auditora za rok 2016.
V bode 7 Boli prerokované zmeny v Zásadách o odmeňovaní poslancov
V bode 8 Rôzne bola prerokovaná Informácia o činnosti OcÚ za obdobie od posledného
rokovania OZ, ukončenie roka 2017 - predvianočné posedenie, prerokovanie návrhu ďalších

investícií v roku 2018, prerokovanie paušálnej odmeny kronikárke za zber údajov do kroniky
a písanie príspevkov do pamätnej knihy za rok 2017.
V tomto bode bola prerokovaná aj príprava Vianočného posedenia na deň 17. 12. 2017 , ktoré
sa rozhodlo organizovať občianske združenia „ Bazička“ v spolupráci s obcou. Keďže OZ „
Bazička“ nemá finančné prostriedky na takúto akciu t.j. na výzdobu, stravu, občerstvenia
pečenie perníkov a pečiva , poslanci rozhodli, že všetky náklady bude hradiť obec z rozpočtu
obce a na základe vyúčtovania občianskym združením. Poslanci prerokovali aj plánované
investičné akcie na rok 2018 a preplatenie časti dovolenky za rok 2016.
V bode 9 Poslanci diskutovali o tom, že vzhľadom na vekovú štruktúru obyvateľov našej obce
Nie je vhodné robiť Silvestrovskú oslavu, ale radšej nedeľňajšie popoludňajšie Vianočné
posedenia spojené s odovzdávaním Vianočných darčekov obyvateľom obce.
V bode 10 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia. Z štyroch prítomných
poslancov hlasovali za uznesenie v celom znení všetci prítomní poslanci.
V bode 11 Starostka obce sa v závere rokovania Obecného zastupiteľstva poďakovala
prítomným za účasť a rokovanie ukončila .
V Bžanoch 12. 12. 2017
Zapísal: Mgr. Viera Štoková

Overovatelia: Miroslav Vitkovský
Juraj Kasarda

JUDr. Mária Kasičová
starostka

