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Z Á P I S N I C A č. 6/2016 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Bžanoch konaného dňa 02. 12.   2016 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa, 

3. Kontrola plnenia uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva, 

      konaného dňa 05. 10. 2016  

4. Prejedanie  auditu za rok 2015 

5. Návrh  rozpočtu  na roky  2016 až 2019 a čerpanie rozpočtu v roku 2016. 

6. Prejednanie  žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi o dotáciu, 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. Rôzne (  Mikulášske  darčeky, príprava verejnej schôdze,...) 

8. Informácia o nákladoch  za výmenu okien , vymaľovanie a osvetlenie kultúrno – 

správnej budovy , informácia o dohode s ÚPSVaR  na zamestnávanie obyvateľov obce, 

informácia o skončení nájmu obchodu s pánom Širokým a návrh na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy s Jozefom Dubasom, informácia o zmene vývozcu komunálneho 

odpadu v Bžanoch  pre rok 2017. 

9. Diskusia  ( Informácia o činnosti OcÚ za obdobie od posledného rokovania OZ, 

ukončenie roka 2016, prerokovanie návrhu na uskutočnenie Miss Domaša  v roku 2017, 

návrh ďalších investícií v roku 2017.)         

10. Schválenie uznesenia 

11. Záver 

V bode  1  Starostka obce  všetkých privítala a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Konštatovala, že sú prítomní všetci  poslanci obecného zastupiteľstva, takže OZ je uznášania 

schopné. Prítomných poslancov oboznámila   s návrhom programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Po oboznámení s  programom vyzvala prítomných, či chce ešte  niekto doplniť 

tento program. Návrh na zmenu programu rokovania OZ podaný nebol a program rokovania 

bol schválený v nezmenenej podobe. 

V bode 2. Za zapisovateľa bola určená  Mgr. Adriana Sukovská . Za overovateľov zápisnice 

boli navrhnutí a schválení poslanci Vladimír Šintaj  a Miroslav Vitkovský a za navrhovateľa 

uznesenia bol schválený poslanec  Juraj Kasarda 

V bode 3  Bola  vykonaná kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ dňa  05. 10. 2016, kde 

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

V bode 4 Poslanci prerokovali správu o vykonanom audite obce za rok 2015 

V bode 5 Bol  poslancami prerokovaný  a schválený  návrh rozpočtu na roky 2016 až 2019. 

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 Orečného  o výmere cca 15 m 2 , pána Varaliho Vladimíra  o výmere cca  116  

m 2  , pána  Spišáka Jozefa  o výmere 194 m 2 , pani  Kohutovej Anny   o výmere  297 m 2 , 

žiadosť pani Senajovej Anny   o odkúpenie pozemku  vo výmere  cca  324 m2 , pána Ing. 

Michala Girmana o odkúpenie pozemku vo výmere  cca 93 m2  a pána Ing. Petríka o odkúpenie 

pozemku o výmere 185 m2 , Mesta Stropkov o odkúpenie pozemku vo výmere  cca 591 m2   

pána Františka Ptašinského  o výmere cca 112 m 2 , pána Radovana Ptašinského  o výmere cca 

151m 2 , pána Rudolfa Rákoša   o výmere cca 112 m 2 ( rybárov a majiteľov   nepovoleného 

obydlia  v ochrannom pasme s podmienkou odstránenia obydlia), žiadosť Gréckokatolíckej 

cirkvi Lomné o dotáciu na reštaurovanie ikony Bohorodičky Hodigitrie . 
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V bode 7 – Rôzne   

V bode  rôzne bola prerokovali  príprava Mikulášskej nádielky a Bžanských čriepok 2016. 

Poslanci jednohlasne  rozhodli, že Mikulášska nádielka bude  rozdávaná do domácnosti, kde je 

rodina prihlásená na trvalý pobyt a v obci Bžany sa zdržuje. Starostkou boli predložené na 

schválenie náklady obce na zabezpečenie Mikulášskych darčekov. 

Poslanci prerokovali odmeny poslancov za jednotlivé zastupiteľstva vrátane  rokovania OZ 

02.12.2016. 

Poslanci prerokovali  písomné oznámenie doručené pánom Jozefom Hrabkom a odporučilo 

starostke obce vyzvať žiadateľa, k predloženiu GP z ktorého bude zrejme, že je zachovaný 

prístup k parcele č. C KN 245/166, ktorá je vo vlastníctve obce, konštatovali že predaj pozemku 

podľa predloženého náčrtku nie je možný. 

Poslanci taktiež prerokovali a schválili na návrh poslankyne Mgr. Súkovskej výnimku  so VZN 

č. 1/2014 pre obyvateľov obce Bžany s trvalým pobytom v obci na jeden stavebný  pozemok 

v k.ú. Valkov a určili 50% zľavu pri kúpe . Taktiež bol prerokovaný návrh na uskutočnenie 

verejnej schôdze obyvateľov obce dňa 17. decembra 2016 o 13:30 hodine, teda po skončení 

Valného zhromaždenia Lesnej a urbárskej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Bžany. 

V bode 8 Starostkou  bola podaná informácia o nákladoch  za výmenu okien , vymaľovanie 

a osvetlenie kultúrno – správnej budovy , informácia o dohode s ÚPSVaR  na zamestnávanie 

obyvateľov obce na deväť mesiacov, informácia o skončení nájmu obchodu s pánom Širokým 

a návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Jozefom Dubasom, informácia o zmene vývozcu 

komunálneho odpadu v Bžanoch  pre rok 2017. Starostka obce  predložila poslancom  „Správu 

audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 

Z. z. § 23 odsek 5“  a ostatnú predkladanú a posudzovanú dokumentáciu s objasnením záverov. 

Poslanci sa so správou oboznámili a berú ju na vedomie. 

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

2016.  O návrhu na uskutočnenie Miss Domaša v roku 2017  v rekreačnej oblasti Domaša – 

Valkov. Taktiež rokovali o plánovaných investíciách v roku 2017. 

V bode 10  Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia . Zo 5-tich prítomných 

poslancov hlasovali  za  uznesenie v celom  znení všetci 5 poslanci.  

V bode 11 Starostka obce sa v závere zasadnutia OZ poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

zasadnutie.  

  V Bžanoch 02. 12. 2016 

 

Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana     

 

 Overovatelia:  Šintaj Vladimír                                         JUDr. Mária Kasičová 

                         Vitkovský Miroslav                                             starostka 


