
Uznesenie č. 1/2017 

z rokovania  riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa 06. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo na svojom  riadnom   zasadnutí   prerokovalo:  

 

Otvorenie 

1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa, 

2. Kontrola plnenia uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02. 

12. 2016  

3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácii na činnosť CVČ a 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 

4. Prerokovanie   a schválenie   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany  č. 1/2017 

o kronikárovi a o vedení Kroniky obce Bžany a odmene kronikárke za rok 2016 za 

vedenie kroniky a pamätnej knihy obce.  

5. Rôzne ( vyhodnotenie žiadosti o NFP, návrh na konanie Miss Domaša Valkov 2017 

v dňoch 07. a 08. júla 2017,  vývoz komunálneho a separovaného  odpadu v roku 

2017, návrh na zmenu poplatkov za využívanie kultúrneho domu, príprava stretnutia 

rodákov z obce Bžany, opráva havarijného stavu miestnej komunikácie Bžany 

Valkov, opráva havarijného stavu vonkajšej fasády kultúrneho domu, návrh na 

vyradenie   prebytočných a neupotrebiteľných veci z majetku obce ) 

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

návrh ďalších investícií v roku 2017)         

7. Schválenie uznesenia 

8. Záver 

Obecné zastupiteľstvo  

Berie na vedomie: 

 Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 Informáciu o činnosti OcÚ za obdobie  od posledného rokovania OZ 

 Informáciu vyhodnotenia žiadosti o NFP na zateplenie kultúrneho domu a rekonštrukciu 

miestnej komunikácie Bžany – Valkov.  Výzva z PPA na zateplenie budov bola zrušená 

a žiadosť o finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnej komunikácie doteraz 

vyhodnotená nebola. 

 Informáciu o organizovaní  Miss Domaša – Valkov v dňoch 07. a 08. júla 2017 za 

podmienok, s ktorými súhlasili na rokovaní OZ dňa 02. 12. 2016 

 Majetkové priznanie starostky obce za rok 2016 

 Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v k.ú. Bžany a k.ú. Valkov Službou m. 

p.Stropkov 

Schvaľuje:  

 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

Vitkovského Miroslav 

 Za navrhovateľa  Juraja Kasardu 

 Poskytnutie dotácii na činnosť CVČ za  6-tich žiakov ZŠ, ktorí majú trvalý pobyt v obci 

Bžany Adam Kasarda, Marcin, Richard, Marcinová, Nikoleta Šintajova Daniela, 

Šintajová Veronika, Melnyk Maxim  

 Žiadosť  pána Petra Mižíka a manželky Agnesy Mižíkovej o odkúpenie parcely parc. č. 

92/126 vo výmere  9 m 2    

 Žiadosť Stanislavi Orečnej o odkúpenia pozemku v k.ú.  Valkove o výmere cca 176,5 



m 2   

 Žiadosť Jozefa Hrabka  o odkúpenia pozemku v k.ú.  Valkove   o výmere cca 100 m 2  ( 

vysporiadanie okolia chát za predpokladu, že opraví GP tak, aby bol zachovaný prístup 

ostatných vlastníkov k ich nehnuteľnostiam po pozemkoch vo vlastníctve obce výmera 

bude spresnená po  vykonaní opravy  GP 

 Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bžany  č. 1/2017 o kronikárovi a o 

vedení Kroniky obce Bžany a odmene kronikárke za rok 2016 za vedenie kroniky 

a pamätnej knihy obce.  

 Stretnutia rodákov z obce Bžany v termíne 20. 05. 2017 a rozdelenie úloh jednotlivým 

poslancom. 

 Opravu havarijného stavu miestnej komunikácie Bžany Valkov a opravu havarijného 

stavu vonkajšej fasády kultúrneho domu priamym zadaním firme, ktorá dá najnižšiu 

ponuku  

 Zriadenie detského ihriska na pláži, ktorú prevádzkuje  v rekreačnej oblasti Domaša – 

Valkov obec Bžany najviac za cenu 5 000,-e s DPH 

Súhlasí 

 S uskutočnením Miss Domaša v roku 2017  v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov 

 Návrhom investícií v roku 2017 ( opráva havarijných miest miestnej komunikácie 

Bžany – Valkov, detské ihrisko – pláž Valkov, vonkajšia fasády kultúrno správnej 

budovy a ďalšie) 

Odporúča   starostke obce: 

 Zverejniť zápisnicu a uznesenie z rokovania OZ   v mieste obvyklým spôsobom a na 

internetovej stránke obce spolu , 

 Zverejniť Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bžany  č. 1/2017 o kronikárovi a o 

vedení Kroniky obce Bžany a odmene kronikárke za rok 2016 za vedenie kroniky 

a pamätnej knihy obce.  

 

V Bžanoch 06. 02. 2017 

     

 

 

Overovatelia zápisnice: Vladimír Šintaj                           JUDr. Mária Kasičová 

                                       Miroslav Vitkovský                         starostka obce 
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