Správa za rok 2019 a rok 2020 o hospodárení obce Bžany.

Obecné účty - stavy:
Prima banka:
Stav účtu v príma banke k 31.12.2019 - 13 264,12 €
Stav účtu v príma banke k 31.12.2020 – 74 810,06 €
VUB banka :
Stav účtu vo VUB k 31.12.2019 – 32 483,30 € /v tom je príjem dotácia 30 000 z MF/
Stav účtu vo VUB k 31.12.2020 – 3 566,05€ / uhradená faktúra z poskytnutej dotácie z MF z roku
2019 a v roku 2020 rekonštrukcia informačného centra v sume 31 833,38 € /
Prima banka:
Stav zostatku starého úveru k 31.12.2018: 12 663,28 €
2019: 10 172,08 €
2020:

7 680,88 €

Kultúrne akcie rok 2019 v obci Bžany a Valkov
-

Silvester 2018 a privítanie nového roku PF 2019
obecná zabíjačka 2019
deň matiek kde vystúpil súbor Lomenčan
výlet Pieniny, splav Dunajca, Červený kláštor, Bardejovské kúpele
celodenný výlet občanov zo Bžany

-

odomykanie sezóny 2019 - boli pozvaní občania zo Bžan
uzamykanie sezóny 2019
Silvester 2019 – varenie silvestrovskej kapustnice

Kultúrne akcie za rok 2020 sa nekonali následkom šírenia pandémie COVID – 19 / na základe
opakovaných usmernení RUVZ vo Svidníku viď usmernenia na stránke obce Bžany
http://bzany.sk/covid-19/

http://bzany.sk/ruvz/

Cez projekt z ÚPSVaR so spoluúčasťou obce, boli zamestnaní traja občania na dobu 9 mesiacov ktoré
spĺňali dané požiadavky projektu.

Úspešné projekty: Rekonštrukcia informačného centra /Ministerstvo financií/
Detské ihrisko Bžany / Úrad vlády SR/
Nabíjacia stanica pre elektromobily Bžany / Ministerstvo hospodárstva SR/

Obec sa zapája do projektov základe aktuálnych výziev:
Environmentálny Fond – odpadové hospodárstvo, Environmentálny fond - rekonštrukcia budovy
bývalé MNV , Ministerstvo financie, Obnova dediny, Nadácia Ekopolis – zelená oáza, SIEA – obnova
kultúrno správnej budovy, IA MPSVR SR -terénna opatrovateľská služba.

Všetky dokumenty: úradné oznamy, zápisnice z OZ ,zmluvy, objednávky, záverečný účet, výročné
správy, verejné obstarávania, smernice, rozpočet, faktúry, VZN, akcie+ fotodokumentácia sú na
webovej stránke obce Bžany

www.bzany.sk
Poslancom obecného zastupiteľstva boli predložené všetky originály dokumentov pre vyhotovenie
tejto správy.

Poslanci OZ svojím podpisom potvrdili správnosť údajov

V Bžanoch dňa 20.01.2021

