Z Á P I S N I C A č. 3/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva v obci Bžany konaného dňa 02. 05. 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 07.
03. 2018
4. Prerokovanie organizácie dňa matiek na sobotu dňa 12. 05. 2018
5. Prerokovanie žiadosti o úver na predfinancovanie investičných projektov samospráv
podporených s fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR a úpravy rozpočtu na rok 2018
a záverečného účtu za rok 2017 .
6. Prerokovanie havarijného stavu mostov v obci a prístupovej cesty k bytovke, ako aj
ďalších investícií v roku 2018
7. Rôzne (Informácia o činnosti OcÚ za obdobie od posledného rokovania OZ, informácia
o geometrickom zameraní 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,
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
V bode 1 starostka obce všetkých privítala a otvorila rokovanie obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, že prítomní sú štyria 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 len s rozšírením o prerokovanie Záverečného účtu za rok
2017.
V bode 2 za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriana Sukovská . Za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí poslanci Miroslav Vitkovský a Vladimír Šintaj a za navrhovateľa uznesenia bol
schválený poslanec Juraj Kasarda
V bode 3 bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ dňa 07. 03. 2018, kde
starostka informovala poslancov o tom, že uznesenia z posledného rokovania OZ boli splnené.
Starostka spolu s poslancami Mgr. Sukovskou Adriánou a Kasardom Jurajom dňa 09.03. 2018
vykonali ohliadku parciel v k.ú. Valkov, ktoré sa obec rozhodla predať.
V bode 4 bola prerokovaná organizácia posedenia ku Dňu matiek, pohostenie, vystúpenie
Folklórnej skupiny z Oľšavky.
V bode 5 bola prerokovaná. žiadosť o úver na predfinancovanie investičných projektov
samospráv podporených s fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR a neoprávnených výdavkov
k NFP. a úprava rozpočtu na rok 2018
V bode 6 poslanci
prerokovali havarijný stav mostov v obci a prístupovej cesty k bytovke,
ako aj ďalších investícií v roku 2018.
V bode 7 v bode rôzne starostka podala informáciu o činnosti OcÚ za obdobie od posledného
rokovania OZ, o stave rekonštrukcie 5-tich časti miestnej komunikácie Bžany – Valkov,
o zamestnaní 6-tich obyvateľov obce na plný úväzok na dobu 5 mesiacov na čistenie verejných
priestranstiev. Zamestnanie jedného obyvateľa na absolvenskej praxi a jedného na
dobrovoľnícke práce. Poslanci prerokovali predaj pozemkov v k.ú. Valkov podľa podaných

žiadosti evidovaných obcou od vlastníkov chát, rybárov a obyvateľov s trvalým pobytom v obci
Bžany. Taktiež boli prerokované žiadosti Greckokatolíckej a Právoslávnej cerkvi o dotácie.
Ďalej bol opakovane prejednaný podnet pána Ing. Valoviča. Poslanci prerokovali kúpu
strunovej kosačky do ceny 100,-€ a kúpu traktorovej kosačky do ceny cca 1500,-€ pre potreby
obce. Prerokovaný bol aj návrh
na zriadenie vecného bremena v prospech VSD a.s.
a v prospech pána Voita – prístupová cesta.
V diskusií poslanci navrhli, jednotlivé úseky cesty a mostov v obci Bžany, ktoré sú havarijnom
stave a treba ich opraviť a dať nový asfaltový koberec.
V bode 9 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia. Zo štyroch prítomných
poslancov hlasovali za uznesenie v celom znení všetci prítomní poslanci.
V bode 10 Starostka obce sa v závere rokovania Obecného zastupiteľstva poďakovala
prítomným za účasť a rokovanie ukončila .
V Bžanoch 02. 05. 2018
Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana

Overovatelia: Miroslav Vitkovský
Vladimír Šintaj

JUDr. Mária Kasičová
starostka

