
 

 

Uznesenie č. 2/2017 

z rokovania  riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa  05. 04.  2017 

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 06. 

02. 2017  

4. Prerokovanie   a schválenie   návrhu rozpočtu na odstránenie havarijného stavu  

budovy OcÚ po vytopení, zabezpečenie opravy výtlkov na miestnej komunikácií 

Bžany  - Valkov   z dôvodu bodových závad a havarijného stavu po  zime, ktorý 

ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky  a návrhu na výstavbu detského 

ihriska na pláži vo Valkove. 

5. Prejednanie   LTS sezóny Domaša – Valkov, prevádzkového poriadku,  cenník 

poplatkov, zamestnávanie SBS a zamestnancov na úpravu pláže a verejných 

priestranstiev, plavčík,  odber vzoriek vody a zákazy na pláži) 

6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenia pozemkov v k.ú.  Valkove ( vysporiadanie okolia 

chát) Prerokovanie žiadosti Pravoslávnej cirkvi o dotáciu. .  

7. Rôzne ( vyhodnotenie žiadosti o NFP nové žiadosti o NFP z MF SR a PSK,  návrh 

na zmenu poplatkov za využívanie kultúrneho domu, príprava stretnutia rodákov 

z obce Bžany, Deň matiek 2017, 

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

návrh ďalších investícií v roku 2017)         

9. Schválenie uznesenia 

10. 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, žiadosti o NFP z MF SR,PPA a Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja 

 Informáciu o organizovaní   a príprave Stretnutia rodákov  obce Bžany pri príležitosti  

50. výročia vysťahovania časti obce z dôvodu výstavby Vodného diela Veľká Domaša 

a 465. výročia prvej  písomnej zmienky o obcí Bžany  dňa  20. 05. 2017 

 podnet Ing. Kačica , Okresnej prokuratúre Svidníka. 

 predaj   motorového vozidla Thalia počas dočasného vyradenia 

Schvaľuje:  

 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

Vitkovského Miroslav 

 Za navrhovateľa  Juraja Kasardu 

 Žiadosť  pána Ing. Petra Suváka a  manželky Ing. Márie Suvákovej o odkúpenie časti  

parcely parc. č. 245/166 vo výmere  cca 265 m 2    ( vysporiadanie okolia chaty, ktorá je 

vo vlastníctve žiadateľov, výmera bude spresnená po vyhotovení GP v prípade 

schválenia predaja),  



 Žiadosť  pána Jána Mikolaja o odkúpenie  časti parcely parc. č. 85/92 vo výmere  cca 

60 m 2    ( vysporiadanie okolia pozemku parc. č. 85/252 ktorý je vo  vlastníctve 

žiadateľa, výmera bude spresnená po vyhotovení GP v prípade schválenia predaja), 

Žiadosť pána Ing. Júliusa Zakoviča o odkúpenie časti  parcely parc. č. 192/1 vo výmere  

cca 171 m 2    ( vysporiadanie okolia chaty, vo vlastníctve žiadateľa, výmera bude 

spresnená po vyhotovení GP v prípade schválenia predaja), Rozpočet  na opravu 

havarijného stavu miestnej komunikácie Bžany Valkov  predložený fi. DANFET s.r.o 

 Rozpočet  na  výstavbu detského ihriska  predložený fi. Zahrajme sa s. r. o 

 rozpočet na odstránenie havarijného stavu  budovy OcU po vytopení predložený fi. 

Marek Dlugoš.  

 Zmenu uznesenia o oprave havarijného stavu vonkajšej fasády kultúrneho domu 

 LTS sezónu Domaša – Valkov, prevádzkový poriadok,  cenník poplatkov  na úrovni 

roku 2016, poskytovanie 2 ks pernamentiek zdarma pre vlastníkov chát,  

 Cenu pre vlastníkov  pozemkov  vedených ako ostatné plochy   10,-€/ za  kus 

s možnosťou zakúpiť jednu pernamentku, aby sa predišlo nekalým praktikám z 

minulosti 

 podnikateľské subjekty podnikateľské subjekty podnikajúce v reštauračných 

a ubytovacích službách dostanú 1 pernamentku zdarma a ďalšiu si môžu zakúpiť za 17,-

€/ kus, 

 Zamestnávanie SBS - NABELEK a zamestnancov na úpravu pláže a verejných 

priestranstiev, plavčíka,  odber vzoriek vody a obmedzenie práva rybolovu  na pláži 

počas LTS.  

  

Súhlasí 

 S nákupom darčekov ku dňu matiek v sume 5,-€ na jeden darček  

Odporúča   starostke obce: 

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

internetovej stránke obce spolu , 

 

V Bžanoch 05. 04. 2017 

     

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Vladimír Šintaj                           JUDr. Mária Kasičová 

                                       Miroslav Vitkovský                         starostka obce 
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