Uznesenie č. 7/2015
z rokovania riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa 02. 09. 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesenia s posledného rokovania Obecného zastupiteľstva,
2. „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020“, „Program
rozvoja bývania obce do roku 2025“, a „ Stratégiu SR pre integráciu Rómov obce do
roku 2020“
3. Ukončenia LTS sezóny Domaša – Valkov ( Zamykanie Domaše 19. 09. 2015),
4. Žiadosti o odkúpenia pozemkov v k.ú. Valkov ( vysporiadanie okolia chát)
5. Informáciu o hospodárení obce a o projektoch ( vodovod, rekonštrukcia osvetlenia
a C4 - sanácia čiernych skládok)
6. Rôzne (žiadosť PhDr. Danka o príspevok na vydanie publikácie, žiadosť DUA
Domaša o sponzorský dar na vydanie CD atď. ),
V bode 4 boli prejedané žiadosti o kúpu pozemkov v okolí chát v k.ú. Valkov a to od Petra
Kuchára, Ing. Michala Malinu, Štefana Novotného, MUDr. Mareka Mantiča a Ing. Vladimíra
Skurku.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo opakovanú žiadosť Mikuláša Kapitančíka doručenú obci
26. 06. 2015 o odkúpenie parc. KN „C“ 123/206 s odôvodnením, že až po schválení žiadosti
dňa 26. 06. 2015 zistil na katastri, že napriek tomu, že 02. 12. 2014 zaplatil obci za pozemok
KN“C“ 123/206 – ostatná plocha o výmere 586 m2 obec mu v tom čase zatajila, že časť
pozemku vo výmere 190 m2 predala inému záujemcovi.
Menovaný žiadal opakované uzavretie kúpnej zmluvy a dokúpenie výmery o ktorú bol jeho
pozemok zmenšený za podmienok, že 190 m2 bude v rovnakej cene ako bola v roku 2014
a zvyšná výmera 68 m2 za cenu aká je schválená pre rok 2015. Keďže poslancom boli
predlžené všetky doklady z roku 2014 uzavretie kúpnej zmluvy za navrhovaných podmienok
schválili.
V bode rôzne poslanci prerokovali žiadosť PhDr. Danka o príspevok na vydanie publikácie
o obci Bžany, poslanci schválili na vydanie publikácie príspevok v sume 300,-€. Žiadosť DUA
Domaša o sponzorský dar na vydanie CD poslanci neschválili z dôvodu, že obec už poskytla
finančnú pomoc pri vydaní prvého CD tejto skupiny.
Taktiež bol prejednaný návrh na vyradenie starého osvetlenia z majetku obce a po
kolaudácií zaradenie nového osvetlenia do majetku obce a toto poistiť.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo aj náhradné riešenie pre skupinový vodovod z úžitkovou
vodou pre obyvateľov obce pripojených na skupinový vodovod keďže o žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na dokončenie verejného vodovodu ministerstvo doteraz nerozhodlo.
Poslanci súhlasili, aby toto náhradné riešenie dokončila firma Parson.
Ďalej starostka informovala, že po dopravnej nehode bolo obecné auto odvezené do firmy
Renault odkiaľ bolo kúpené. Na žiadosť starostky bol urobený znalecký posudok, ktorý zatiaľ
obec ešte nedostala. Podľa vyjadrenia majiteľa firmy Renault vzhľadom na to, že sa jedná
o staré auto, ktoré už ako používané bolo kupované začiatkom roku 2013, opráva by bola
neefektívne preto starostka navrhla auto predať. Do času kým obec nadobudne iné auto bude
starostka používať na služobné cesty svoje auto. Poslanci s návrhom starostky súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
 Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 Informáciu o dopravnej nehode služobného auta
 Informáciu o hospodárení obce a o projektoch ( vodovod, rekonštrukcia osvetlenia

a C4 - sanácia čiernych skládok)
 Verejné osvetlenie -informácia o realizácii projektu, rekonštrukcia elektrickej siete
informácia
B. Schvaľuje:
 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva po doplnení návrhov starostky obce
 Za zapisovateľku Mgr. Sukovskú Adriánu a za overovateľov Šintaja Vladimíra a
Vitkovského Miroslav
 Za navrhovateľa Juraja Kasardu.
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020“, „Program
rozvoja bývania obce do roku 2025“, a „ Stratégie SR pre integráciu Rómov obce do
roku 2020“
 Žiadosti o kúpu pozemkov v okolí chát v k.ú. Valkov a to žiadosť
 Petra Kuchára o odkúpenie parcely KNC 85/255- ostatná plocha vo výmere 57m2
a parcely KNC 85/256- ostatná plocha vo výmere 22m2
 Ing. Michala Malinu o odkúpenie dielu č. 1 vo výmere 17 m2 vytvoreného od parcely
KNC 245/21- ostatná plocha vo výmere 412 m2
 Štefana Novotného o odkúpenie parcely v okolí chaty s. č. 201 ostatná plocha o výmere
220 m2
Ing. Vladimíra Skurku o odkúpenie parcely 117/21 – ostatná plocha vo výmere 99 m2 .
Všetky prevody z dôvodov hodných osobitného zreteľa zveľaďovania prostredia v okolí chat
vo vlastníctve žiadateľov za cenu 10,-€/ m 2
 MUDr. Mareka Mantiča o odkúpenie novovytvorenej parcely 245/166 vo výmere 161
m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa zveľaďovania prostredia v okolí chaty vo
vlastníctve žiadateľa za cenu 50 m2 po 10,-€/ m2 a 111 m2 po 15,-€/ m2 .
 Opakovanú žiadosť Mikuláša Kapitančíka doručenú obci 26. 06. 2015 o odkúpenie
parc. KN „C“ 123/206 s odôvodnením, že až po schválení žiadosti dňa 26. 06. 2015
zistil na katastri, že napriek tomu, že 02. 12. 2014 zaplatil obci za pozemok
KN“C“ 123/206 – ostatná plocha o výmere 586 m2 obec mu v tom čase zatajila, že časť
pozemku vo výmere 190 m2 predala inému záujemcovi.
Menovaný žiadal opakované uzavretie kúpnej zmluvy a dokúpenie výmery o ktorú bol
jeho pozemok zmenšený za podmienok, že 190 m2 bude v rovnakej cene ako bola
v roku 2014 a a ktorú vyplatil a zvyšná výmera 68 m2 za cenu aká je schválená pre
rok 2015.
B. Suhlási
 S poskytnutím príspevku na vydanie publikácie o obci Bžany v sume 300,-€
 S používaním súkromného motorového vozidla starostkou do doby nadobudnutia
auta obcou
D. Nesúhlasí:
S poskytnutím sponzorského daru pre skupinu DUO Domaša
E. Doporučuje starostke obce:
 zverejniť zápisnicu a uznesenie z rokovania OZ v mieste obvyklým spôsobom a na
internetovej stránke obce spolu
V Bžanoch 08. 09. 2015

Overovatelia zápisnice: Vladimír Šintaj
Miroslav Vitkovský

JUDr. Mária Kasičová
starostka obce

