Uznesenie č. 4/2016
z rokovania riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa 02. 08. 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa,
3. Kontrola plnenia uznesenia s posledného rokovania Obecného zastupiteľstva,
4. Prejedanie
a schválenie ponuky na prevod nižšie uvedených nehnuteľností,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bžany, obec Bžany, okres Stropkov
a evidovaných na liste vlastníctva č. 16, ktorú obci predložila VODOHOSPODÁRSKA
VÝSTAVBA, ŠTÁNY PODNIK Bratislava. Predmetom kúpnej zmluvy za symbolickú
sumu 1 Euro majú byť parcely registra „C“ KN parc. č. 5 o výmere 328 m2, parc. č.
158 o výmere 1108 m2 a parc. č. 160 o výmere 4514 m2, druhy pozemkov zastavané
plochy
5. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bžany č. 10/2016
používaní a ochrane symbolov obce, Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bžany č.
11/2016 o určení pešej zóny v k.ú. Valkov, Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Bžany č. 12/2016 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje
na území obce Bžany ako aj úpravy rozpočtu obce na rok 2016.
6. Prejednanie žiadosti o odkúpenia pozemkov v k.ú. Valkove ( vysporiadanie okolia chát)
návrh na odpredaj pozemkov pre rybárov – majiteľov unimobuniek a maringotiek
umiestnených v ochrannom pasme a prenájom alebo kúpu pozemku a studne v k.ú.
Valkov
7. Rôzne
Informácia o zabezpečení opravy výtlkov na miestnej komunikácií Bžany - Valkov
firmou Fedest s.r.o z dôvodu bodových zavad a havarijného stavu po zime, ktorý
ohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, informácia o výsledku kontroly
MV SR, informácia o výberovom konaní na funkciu hlavného kontrolóra, prejednanie
možnosti kúpy osobného motorového vozidla pre služobné potreby obce, informácia
o odcudzení dopravnej značky,
8. Diskusia ( Informácia o činnosti OcÚ za obdobie od posledného rokovania OZ atď.)
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
V bode 3 Bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ dňa 04. 05. 2016, kde
starostka informovala poslancov o tom, že uznesenia z posledného rokovania OZ boli
splnené, Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra je opakovane
zverejnené teda tento bod uznesenia OZ je v plnení.
V bode 4 Poslanci prerokovali a schválili ponuku na prevod nižšie uvedených
nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bžany, obec Bžany, okres Stropkov
a evidovaných na liste vlastníctva č. 16, ktorú obci predložila VODOHOSPODÁRSKA
VÝSTAVBA, ŠTÁNY PODNIK Bratislava. Predmetom prevodu za symbolickú sumu 1
Euro budú parcely registra „C“ KN parc. č. 5 o výmere 328 m2, parc. č. 158 o výmere 1108
m2 a parc. č. 160 o výmere 4514 m2, druhy pozemkov zastavané plochy.
V bode 5 boli prerokované a schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany č.
10/2016 o používaní a ochrane symbolov obce, Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany

č. 11/2016 o určení pešej zóny v k.ú. Valkov ako aj Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Bžany č. 12/2016 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje
na území obce Bžany a tiež úprava rozpočtu obce na rok 2016.
V bode 6 Poslanci prerokovali a schválili z dôvodov hodných osobitného zreteľa žiadosti
o odkúpenia pozemkov v k.ú. Valkov ( vysporiadanie okolia chát) páni Doc. PhDr.
Nadeždy Jurčišinovej a Mgr. Márie Haleckej o výmere 401 m 2 , firmy DACHCOM s.r.o
o výmere 59 m 2 , pána Ľubomíra Koštiala o výmere 93 m 2 , MVDr. Michala Smaržíka
o výmere 193 m 2 zmenu uznesenia č. 3/2016 v časti schválenia žiadosti pána Ličaká
Maroša o kúpu pozemku o výmere cca spolu 365 m2 , ktorý svoju žiadosť zobral späť a o
predaj uvedeného pozemku požiadal Ing. Daniel Lechman ( upresnenie výmery pozemkov
po predložení GP), žiadosť pána Mareka Janoviča o odkúpenie pozemku vo výmere cca
220 m2 a pána Máriana Puháka cca 220 m2 (majitelia unimobunky v ochrannom pasme
s podmienkou odstránenia unimobunky), žiadosť pána Potockého o prenájom alebo kúpu
pozemku a studne v k.ú. Valkov v okolí jeho chaty, ktorá bola využívaná na uskladnenie
odpadu a ktorú žiadateľ vyčistil o čom predložil OZ fotodokumentáciu
V bode 7 – Rôzne bola podaná informácia o o zabezpečení opravy výtlkov na miestnej
komunikácií Bžany - Valkov firmou Fedest s.r.o z dôvodu bodových závad a havarijného
stavu po zime, ktorý ohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky), informácia
o výsledku kontroly MV SR, informácia o výberovom konaní na funkciu hlavného
kontrolóra, prejednanie možnosti kúpy osobného motorového vozidla pre služobné potreby
obce, podiele obce na príprave návštevy pomocného biskupa Milana Lacha v obci,
o návšteve poslancov na výstave v prírodovednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou,
o jednodňovom výlete do Maďarska, o vydanej publikácií pána PhDr. Danka a možnosti jej
zakúpenia, informácia o plnení uznesenia z posledného rokovania OZ v časti –
individuálneho pripojenia obyvateľov na internet podľa návrhu poslankyne Mgr.
Sukovskej. Starostka informovala, že napriek osloveniu obyvateľov cez web stránku
a miestny rozhlas sa nikto z obyvateľov individuálne neprihlásil na internet preto dala na
posúdenie či obec bude naďalej doplácať na internet v rozsahu ako doteraz, taktiež starostka
informovala o tom, že v súčasnej dobe je vypracovávaný audit za rok 2015. Ďalej bola
podaná informácia o povinnosti obce vytvárať rezervný fond pre prípad mimoriadnych
situácií. Taktiež starostka informovala o rozpadajúcich sa oknách a dverách na kultúrnosprávnej budove. Zároveň navrhla za obecnú kronikárku Mgr. Janu Kasardovú.
Poslanci sa informovali kto uskladnil hlinu pri rodinnom dome s.č. 16 a vzhľadom k tomu,
že je ohrozený zdroj vody skupinového vodovodu navrhli starostke, aby vlastníkovi domu
poslala písomné upozornenie ktorým mu nariadi odstránenie zeminy.
Taktiež opakovane oboznámila poslancov so zámerom predaja pozemkov pre majiteľov
unimobuniek a maringotiek s podmienkou, že tieto obydlia po kúpe pozemku odstránia.
V bode 8 poslanci diskutovali o činnosti OcÚ za obdobie od posledného rokovania v máji
2016. O uzatvorení nájomnej zmluvy na užívanie miestneho cintorína a umiestnení tabule
s oznamami na miestny cintorín. O potrebe kúpy motorového vozidla pre služobné účely.
Premiestnení kontajnerových zvonov od hlavnej cesty na pôvodné miesto.
V bode 9. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia . Zo 5-tich prítomných
poslancov hlasovali za uznesenie v celom znení všetci 5 poslanci.

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
 Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 Informáciu o činnosti OcÚ za obdobie od posledného rokovania OZ
 Poskytovanie internetu obyvateľom obce za rovnakých podmienok ako doteraz
 Správu o prebiehajúcom audite za rok 2015
B. Schvaľuje:
 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
 Za zapisovateľku Mgr. Sukovskú Adriánu a za overovateľov Šintaja Vladimíra a
Vitkovského Miroslav
 Za navrhovateľa Juraja Kasardu
 Úpravu rozpočtu obce na rok 2016
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany č. 10/2016 o používaní a ochrane symbolov
obce
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany č. 11/2016 o určení pešej zóny v k.ú.
Valkov
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany
č. 12/2016 ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje na území obce Bžany
 Predaj pozemkov pre rybárov z dôvodov hodných osobitného zreteľa za cenu 10,-€/m2
Z podmienkou, že po kúpe pozemku odstránia svoju maringotku, unimobunku atď.
 Žiadosť o kúpu pozemku v okolí chát v k.ú. Valkov od vlastníkov chat vo Valkove (
vysporiadanie okolia chát) pani Doc. PhDr. Nadeždy Jurčišinovej a Mgr. Márie
Haleckej o výmere 401 m 2,
 firmy DACHCOM s.r.o o výmere 59 m 2 ( upresnenie výmery pozemkov po predložení
GP)
 pána Ľubomíra Koštiala o výmere 93 m2 ,
 MVDr. Michala Smaržíka o výmere 193 m 2 ,
 od pána Mareka Janoviča o odkúpenie pozemku vo výmere cca 220 m2 ( upresnenie
výmery pozemkov po predložení GP),
 zmenu uznesenia č. 3/2016 v časti schválenia žiadosti pána Ličaká Maroša o kúpu
pozemku o výmere cca spolu 365 m2 , ktorý svoju žiadosť zobral späť a schvaľuje
predaj uvedeného pozemku pre Ing. Daniela Lechmana ( upresnenie výmery pozemkov
po predložení GP)
 vyhodnotenie výletu do Maďarska dňa 27. 07. 2016 a schválenie nákladov na tento
výlet v celkovej sume 650 ,-€
 sumu 5000,- € z rozpočtu obce použitú na zabezpečenie opravy výtlkov na miestnej
komunikácií Bžany - Valkov firmou Fedest s.r.o z dôvodu bodových závad
a havarijného stavu po zime, ktorý ohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
bez vyhlásenia verejného obstarávania,
 sumu cca 3 000,-€ na kúpu motorového vozidla pre služobné účely,
 za obecnú kronikárku Mgr. Janu Kasardovú s odmenou, výšku ktorej určí raz ročne OZ
 poplatok za prenájom hrobového miesta v sume 50,-€ na dobu 10 rokov, len pre
obyvateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Bžany a majú záujem byť pochovaní v
obci
 bezplatný prenájom hrobového miesta pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Bžany
B. Súhlasí
 s kúpou 10 kusov publikácie o obci Bžany , ktorej autorom je PhDr. Jozef Danko

D. Do poručuje starostke obce:
 zverejniť zápisnicu a uznesenie z rokovania OZ v mieste obvyklým spôsobom a na
internetovej stránke obce spolu ,
 zverejniť všetky schválené VZN na web stránke obce,
 rokovať s Mgr. Kasardovou o prevzatí funkcie obecnej kronikárky,
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany
č. 12/2016 ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje na území obce Bžany zverejniť na
tabuli priamo na cintoríne,
V Bžanoch 02.08. 2016
Overovatelia zápisnice: Vladimír Šintaj
Miroslav Vitkovský

JUDr. Mária Kasičová
starostka obce

