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Uznesenie č. 5/2016 

z rokovania  riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa 05. 10. 2016 

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. 08. 

2016  

4. Prejedanie  záverov z kontroly Daňového úradu 

5. Výročná správa  obce Bžany za rok 2015  a aktuálna úprava rozpočtu 2016 

6. Prejednanie žiadosti o odkúpenia pozemkov v k.ú.  Valkove ( vysporiadanie okolia chát)   

návrh na odpredaj pozemkov pre  rybárov – majiteľov nepovolených obydlí 

umiestnených v ochrannom pasme v k.ú. Valkov 

7. prínose zamestnancov obce, ktorí pracovali na § 50j zákona o zamestnanosti a ukončili 

pracovný pomer s obcou ku dňu 01. 10. 2016Informácia o o výsledku ponukového 

konania  na odstránenie havarijného stavu      v kultúrno-správnej budove , informácia 

o nových zmluvách 

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  02. 08. 2016, kde 

starostka  informovala poslancov o tom, že uznesenia z posledného rokovania OZ boli 

splnené,   

V bode 4 Poslanci prerokovali závery kontroly, ktorú  na obci vykonal Daňový úrad Prešov. 

Predmetom  kontroly bolo preverenie skutočností vo veci vyberania poplatkov od občanov 

za vstup do rekreačnej oblasti Domaša – Valkov.  Kontrola nezistila žiadne pochybenia obce. 

V bode 5 bola prerokovaná  a schválená  Výročná správa obce Bžany za rok 2015 a aktuálna 

úprava rozpočtu 2016. 

V bode 6  Poslanci prerokovali  a schválili z dôvodov hodných osobitného zreteľa  žiadosti 

o odkúpenia pozemkov v k.ú.  Valkov ( vysporiadanie okolia chát)  pána Mgr. Petra 

Gombára o výmere cca 230 m 2 , pána Feltoviča Juraja o výmere cca  129  m 2  , pána  Straku 

Jozefa o výmere 41 m 2 , pána  Kravca Františka  o výmere  69 m 2 , žiadosť pána  pánov 

Paraniča Matúša, Jána a Tomáša   o odkúpenie pozemku  vo výmere  cca 353 m2   a pána 

Mgr. Romana Kudiča o odkúpenie pozemku vo výmere  cca 306 m2 ( rybára a majiteľa   

nepovoleného obydlia  v ochrannom pasme s podmienkou odstránenia obydlia). 

V bode 7 – Rôzne  Bol prerokovaný   návrh na zrušenie ŽL obce pre  dlhoročnú nečinnosť, 

návrh na zrušenie nájomnej zmluvy s pánom Igorom Širokým pre nesplnenie podmienky 

sprevádzkovať  predajňu potravín k 01. 10. 2016, podiele obce na príprave  uzamykania 

Domaše – Valkov 17. 09. 2016, účasti obce na  štafetovom behu svornosti dňa 24. 09. 2016 

a zabezpečení  spomienkovej slávnosti pri príležitosti 50. výročia vysťahovania obce Valkov 

konanej dňa 25. 09. 2016.   Starostkou boli predložené na schválenie náklady obce na 

zabezpečenie jednotlivých akcií a schválenie ceny za ktorú bolo kúpené služobné motorové 

vozidlo. 

Ďalej boli poslanci oboznámení o  prínose zamestnancov obce, ktorí pracovali na § 50j 

zákona o zamestnanosti a ukončili pracovný pomer s obcou ku dňu 01. 10. 2016. Starostka 

taktiež informovala poslancov o zistení dvoch bodových závad na miestnej komunikácií 

Bžany – Valkov. Na zistené závady bolo upozornené Povodie Hornadu a Bodrogu š.p. a po 



fyzickej ohliadke a spracovanej fotodokumentácií  bolo Povodie Bodrogu a Hornadu š.p. 

požiadané o odstránenie týchto závad. 

Taktiež   oboznámila poslancov, že v mesiaci september 2016  už boli rybármi odstránené 

niektoré nezákonné obydlia umiestnené  pod miestnou komunikáciou Bžany – Valkov 

v ochrannom pasme Domaše. Starostka tiež informovala  o nedoplatku na dani z príjmov v sume  

486,11,-€, ktorý vznikol ešte  v júli 2013 neodvedením dane za zamestnancov a ktorý obec 

musela  teraz uhradiť a s návrhom na odpis záväzku   z roku 2010 z účtovníctva. Obecné 

zastupiteľstvo bolo informované o zmene spoločného školského obvodu do Stropkova na ZŠ 

Mlynská 697/7, Stropkov (II. ZŠ), kde si od septembra 2016  plní povinnú školskú dochádzku 

najviac žiakov z našej obce v 1. až 9. ročníku. 

Starostka tiež požiadala o súhlas na zrušenie   jedného účtu vo VÚB z dôvodu, že je nulový 

a okrem neho má obec v tomto peňažnom ústave ešte ďalšie dva účty. 

Ďalej informovala o podanom odvolaní rod. Galčíkovej proti daňovému výmeru. Taktiež 

oboznámila poslancov s bezpečnostným projektom  na ochranu osobných údajov. 

V bode 8 Starostkou  bola podaná informácia o výsledku  ponukového konania na 

odstránenie  havarijného stavu  v kultúrno-správnej budove výmenou okien, ktorú zabezpečí 

dodávateľským spôsobom firma DOMBUD s.r.o  na základe ponukového konania, ktoré 

vyhodnotila komisia.. Taktiež boli poslanci informovaný, že  ako odborne spôsobila osoba bude 

na základe zmluvy za prevádzku cintorína zodpovedný pán  Groško 

V bode 9  Poslanci diskutovali o činnosti OcÚ  za obdobie od posledného rokovania v auguste 

2016.  O organizovaní  stretnutia  jubilantov a príprave akcie k mesiacu úcty k starším. ( termín 

obmedzený kvôli  výmene okien v kultúrno správnej budove). Taktiež  prejednali prípravu 

inventúry majetku obce k 31. 12. 2016. 

Na základe návrhu poslanca Juraja Kasardu  prejednali aj zabezpečenie Mikulášskych  darčekov  

pre obyvateľov obce. 

V bode 10  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 

 Závery kontroly, ktorú  na obci vykonal Daňový úrad Prešov 

 Prínos zamestnancov obce, ktorí pracovali na § 50j zákona o zamestnanosti a ukončili 

pracovný pomer s obcou ku dňu 01. 10. 2016 

 Informáciu o  úhrade nedoplatku na dani z príjmov v sume  486,11,-€, ktorý vznikol 

ešte  v júli 2013 neodvedením dane za zamestnancov 

B. Schvaľuje:  

 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 Za zapisovateľku Mgr. Sukovskú Adriánu a za overovateľov Šintaja Vladimíra a 

Vitkovského Miroslav 

 Za navrhovateľa  Juraja Kasardu 

 Výročnú správu  obce Bžany za rok 2015   

 Úpravu rozpočtu obce na  rok 2016  



 Predaj pozemkov pre rybárov z dôvodov hodných osobitného zreteľa za cenu 10,-€/m2 

z podmienkou, že  po kúpe pozemku odstránia svoju maringotku, unimobunku atď, 

predaj pozemkov v okolí  rekreačných chat. 

 Žiadosť o kúpu pozemku v okolí chát v k.ú. Valkov    od vlastníkov chat vo  Valkove ( 

vysporiadanie okolia chát) pána Mgr. Petra Gombára o výmere cca 230 m 2 , pána 

Feltoviča Juraja o výmere cca  129  m 2  , pána  Straku Jozefa o výmere 41 m 2 , pána  

Kravca Františka  o výmere  69 m 2 , žiadosť   pánov Paraniča Matúša, Jána a Tomáša   

o odkúpenie pozemku  vo výmere  cca 353 m2. 

 pána Mgr. Romana Kudiča  o odkúpenie pozemku  vo výmere  cca 307 m2     ( upresnenie 

výmery  pozemkov po predložení GP), 

 zrušenie ŽL obce pre  dlhoročnú nečinnosť 

 zrušenie nájomnej zmluvy s pánom Igorom Širokým pre nesplnenie podmienky 

sprevádzkovať  predajňu potravín k 01. 10. 2016 

 vyhodnotenie uzamykania Domaše – Valkov 17. 09. 2016, účasti obce na  štafetovom 

behu svornosti dňa 24. 09. 2016 a zabezpečení  spomienkovej slávnosti pri príležitosti 

50. výročia vysťahovania obce Valkov konanej dňa 25. 09. 2016 a schválenie  nákladov 

na  zabezpečenie jednotlivých akcií podľa predložených dokladov, 

 sumu 3900,- €   z rozpočtu obce  použitú  na kúpu služobného motorového vozidla 

Fabie, 

  výsledky ponukového konania na výmenu okien v kultúrno správnej budove,  v ktorom 

bola úspešná firma DOMBUD s.r. 

 odpis záväzku   z roku 2010 z účtovníctva obce 

 

Súhlasí 

 so zmenou spoločného školského obvodu do Stropkova na ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov 

(II. ZŠ), kde si od septembra 2016  plní povinnú školskú dochádzku najviac žiakov z 

našej obce v 1. až 9. ročníku. 

 So zrušením   jedného účtu obce vo VÚB a.s., aby sa ušetrilo na poplatkoch za vedenie 

účtu 

 so zabezpečením Mikulášskych  darčekov  pre obyvateľov obce 

 

 

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  Výročnú správu za rok 2015 na  web stránke obce, 

 zabezpečiť Mikulášske  darčeky  pre obyvateľov obce 

 

 

V Bžanoch 05. 10. 2016      

 

 

Overovatelia zápisnice: Vladimír Šintaj                           JUDr. Mária Kasičová 

                                       Miroslav Vitkovský                         starostka obce 

                                                                                    


