Z Á P I S N I C A č. 2/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva v obci Bžany konaného dňa 07. 03. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

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
V bode 1 starostka obce všetkých privítala a otvorila rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, že prítomní sú všetci piati poslanci obecného zastupiteľstva, takže rokovanie
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. Keďže poslanci nepredložili návrhy na doplnenie programu
rokovania, program bol schválený bez zmien.
Poslanci umožnili na rokovaní OZ vystúpiť pánovi Leškovi Pavlovi, ktorí uviedol, že je
zástupcom rybárov, ktorí majú v k.ú. Bžany a k.ú. Valkov pozdĺž miestnej komunikácie
umiestnené nepovolené objekty. Menovaný sa dotazoval či obec môže zlegalizovať tieto
objekty. Bolo mu jednoznačne odpovedané, že keďže objekty sú umiestnené na pozemkoch vo
vlastníctve Slovenskej republiky, správe Slovenského vodohospodárskeho podniku a nad
cestou vo vlastníctve súkromných osôb obec nemá právo tieto objekty legalizovať.
V bode 2 za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriana Sukovská . 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 11. 01. 2018, kde
starostka informovala poslancov o tom, že uznesenia z posledného rokovania OZ boli splnené.
V bode 4 boli prerokované záznamy do kroniky obce za rok 2017
V bode 5 bol prerokovaný návrh na organizovanie májalesu spolu s oslavou dňa matiek
pozvánky, darčeky pre matky, strava a občerstvenie, kultúrny program,

-

V bode 6 boli prerokované inventúrne súpisy majetku za rok 2017 inventúru vykonala
inventarizačná komisia v zložení : Juraj Kasarda, Vladimír Šintaj, Peter Slivka

V bode 7 bolo prerokovanie zabezpečenie LTS sezóny Domaša – Valkov, prevádzkového
poriadku, cenník poplatkov, zamestnávanie na bráne a zamestnancov na úpravu pláže
a verejných priestranstiev, plavčíka, odber vzoriek vody a zákazy na pláži.
V bode 8 starostka informovala poslancov o činnosti OcÚ za obdobie od posledného rokovania
OZ , o schválení NFP na rekonštrukciu časti miestnej komunikácie Bžany Valkov, poslanci
prerokovali geometrické zameranie parcely parc. č. 92/1 k.ú. Valkov, žiadosti o dokúpenie
pozemkov k.ú. Valkov, podnet Ing. Valoviča, príspevok p. Mojsejovej, informáciu
o výberovom konaní na hlavného kontrolóra obce, o ďakovnom liste pána prezidenta obce,
a ďakovnom liste Právoslávnej cirkvi za poskytnutie dotácie, Taktiež bola prerokovaná
žiadosť Ivaniska vlastníka chaty s. č. 324 v k.ú. Valkov na dokúpenie parcely 123/113, vo
výmere 39 m2 a žiadosť. Pána Petra Orečného o dokúpenie parcely okolo chat .
V diskusií poslanci navrhli, že dňa 09. 03. 2018 pôjdu na miestnu ohliadku parciel v k. ú.
Valkov, ktoré by mali byť predmetom predaja prednostne pre obyvateľov s trvalým pobytom
v obci.
V bode 10 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia. Z piatich 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 07. 03. 2018
Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana

Overovatelia: Miroslav Vitkovský
Juraj Kasarda

JUDr. Mária Kasičová
starostka

