Uznesenie č. 4/2018
z rokovania riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa 16. 07. 2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa,
3. Kontrola plnenia uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.
05. 2018
4. Prerokovanie nákladov na spoločenské podujatie konané dňa 07. 07. 2018
5. Prerokovanie úpravy rozpočtu na rok 2018 .
6. Prerokovanie návrhu počtu poslancov OZ a pracovného úväzku starostu v budúcom
volebnom období.
7. Rôzne (Informácia o činnosti OcÚ za obdobie od posledného rokovania OZ,
informácia o nákladoch na zameranie parcely parc. č. 92/1 k.ú. Valkov a žiadosti o
odkúpenie pozemkov, žiadosti o dokúpenie pozemkov rybármi a vlastníkmi chát
v k.ú. Valkov, návrh na auditora, prerokovanie návrhu na zaradenie cesty Bžany –
Valkov do kategórie ciest III. triedy, zaradenie cesty do majetku obce a jej poistenie,
prerokovanie dovolenky starostky, návrh na výlet obyvateľov obce, OTZ Miss
Domaša 2018
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:







Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Informáciu o činnosti OcÚ za obdobie od posledného rokovania
Informáciu o dočasnom premiestnení hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky – Ikona
Bohorodička – Hodigitria, z gréckokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Bžanoch na
Gréckokatolícky farský úrad v Lomnom.
Informáciu o zmene auditora a vypracovaní auditu za rok 2017
Žiadosť Dušana a Tatjany Jacečkovej o kúpu pozemku v k.ú. Valkov

Schvaľuje:








Program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva
Za zapisovateľku Mgr. Adriánu Sukovskú a za overovateľov zápisnice poslanci
Miroslav Vitkovský a Vladimír Šintaj a za navrhovateľa uznesenia poslanca Juraja
Kasardu
Úpravu rozpočtu na rok 2018
Žiadosť o refundáciu investičných projektov samospráv podporených s fondov EÚ a zo
štátneho rozpočtu SR
Vyplatenie mimoriadnych odmien poslancom za organizovanie spoločenských akcií za
roky 2015, 2016, 2017 a časť roka 2018 v sume 500,-€ v hrubom.
Podľa § 11 ods. 3 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pre budúce volebné obdobie počet poslancov : 5.
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok a plat starostu
podľa Zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa počtu obyvateľov obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
 OTZ Miss Domaša 2018, ktorá sa bude konať v dňoch 10. a 11. 08. 2018.
 Žiadosť o nájom parcely okolo chaty Jozefa Marcinčina podľa predloženého GP .
 Opravu havarijného stavu v obecnej kuchyni z vlastných prostriedkov obce
 Žiadosti Daniely Rothovej, Dušana Gonšenicu , Milady Hajči s manželom Richardom
Takáčom – vlastníkov chát o dokúpenie parciel v k.ú. Valkov
 Žiadosti Márie Demčovej, PhDr. Vooka, Daniela Dulebu a Ing. Nemca o odkúpenie
pozemkov so záväzkom odstránenia maringotiek pod cestou Bžany Valkov.
 Zriadenie vecného bremena práva prechodu pre peších a prejazdu a parkovania pre
motorové vozidla. pre pána Ing. Smutného.
 Preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky starostke
 Úhradu za vypracovanie GP a vytýčenie prístupovej cesty v k.ú. Valkov
Súhlasí








Organizovaním spoločného výletu obyvateľov obce do Maďarska
S úhradou všetkých nákladov na deň otcov spolu v sume 662,-€.
So zaradením cesty Bžany – Valkov do siete ciest III. triedy v prípade neúspešnosti
žiadosti o zmenu kategórie cesty súhlasí, aby cesta bola zaradený do vlastníctva PSK
ako účelová komunikácia dôležitého rozvojového významu pre PSK.
SO zrušením dvoch účtov vo VUB a.s. z dôvodu, že obec za nich zbytočne platí
poplatky.
N e s ú h l a s í:
S predajom časti parcely parc.č. 123/71 k.ú. Valkov pre Pavla Vyšňovského z dôvodu,
že sa jedná o obmedzený prístup k potoku.
Odporúča starostke obce:
Zverejniť zápisnicu a uznesenie z rokovania OZ v mieste obvyklým spôsobom a na
internetovej stránke obce spolu .
Dohodnúť s Ing. Brendzovou kúpnu cenu za stánok, ktorý obec využíva v k.ú. Valkov
pre zamestnancov , ktorí vyberajú poplatky
V Bžanoch 16. 07. 2018

Overovatelia zápisnice: Miroslav Vitkovský
Vladimír Šintaj
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JUDr. Mária Kasičová
starostka obce

