
 

 

 

Z Á P I S N I C A č. 2/2017 

z rokovania  Obecného zastupiteľstva  v obci  Bžany konaného dňa  05. 04. 2017  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

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 

 

 

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

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

schopné. Prítomných poslancov oboznámila   s návrhom programu rokovania 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  06. 02. 2017, kde 

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

 

 V bode 4 Poslanci prerokovali a schválili   návrh rozpočtu na odstránenie havarijného stavu  

budovy OcÚ po vytopení podaný fi. Marek Dlugoš. Zároveň  starostka informovala, že ponuky 

boli aj od iných dodávateľov, ale títo  chceli opravy zabezpečovať ako fušku čo obec nemohla 

akceptovať. Následne poslanci prerokovali 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 návrh na výstavbu detského ihriska na 

pláži vo Valkove. 

V bode 5 Poslanci  prerokovali a odporučili na schválenie prejednanie   LTS sezóny Domaša – 

Valkov, prevádzkový poriadok,  cenník poplatkov, ktorý bol ponechaný na úrovni roku 2016, 

poskytovanie   2 ks pernamentiek zdarma pre vlastníkov chát, vlastníci pozemkov  vedených 

ako ostatné plochy  si môžu pernamentku zakúpiť za 10,-€/ kus,  tak ako to bolo zaužívané 

posledných 18 rokov a 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.  

 

V bode 6  Poslanci prerokovali 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),   Žiadosti od rybárov na kúpu pozemkov 

predložené neboli. 

 

V bode 7 Poslanci vyhodnotili  žiadosti o NFP, nové žiadosti o NFP z MF SR,PPA 

a Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, vývoz komunálneho a separovaného  

odpadu v roku 2017, návrh na zmenu poplatkov za využívanie kultúrneho domu, prípravu 

stretnutia rodákov z obce Bžany,  Deň matiek 2017 

Starostka informovala, že výzva z PPA na zateplenie budov bola zrušená a žiadosť o finančné 

prostriedky na rekonštrukciu miestnej komunikácie doteraz vyhodnotená nebola. V roku 2017 

boli podané dve žiadosti o dotáciu na MF a jedna žiadosť  Zastupiteľstvo Prešovského kraja. 

Poslanci prerokovali aj zmenu VZN o miestnych poplatkoch za používanie kultúrneho domu 

a dohodli sa, že poplatok za používanie kultúrneho domu v letnom období  bude  určený odlišne 

od  poplatku za používanie kultúrneho domu v zimnom období vzhľadom na náklady za 

vykurovanie a výšku poplatkov  zatiaľ neurčili.  Na základe uznesenia  OZ z roku 2016 poslanci 

rozhodli o uskutočnení „ 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“.  

Tiež rozhodli o oprave havarijného stavu miestnej komunikácie Bžany Valkov podľa rozpočtu 

fi. DANFET s.r.o. a výstavbe detského ihriska podľa rozpočtu fi. Zahrajme sa s.r.o. a zmenili 

svoje  rozhodnutie  tykajúce sa opravy fasády kultúrneho domu vzhľadom na  nutné opravy 

budovy OcÚ po vytopení, ktoré zabezpečí fi.  Marek Dlugoš.  Ďalej poslanci prerokovali kúpu 

darčekov ku dňu matiek v sume 5,00,-€ na jeden darček.  Oslavu Dňa matiek navrhli uskutočniť  

spolu so stretnutím rodákov. 

Starostka predložila poslancom na prerokovanie   podnet Ing. Kačica , Okresnej prokuratúre 

Svidníka. Taktiež poslanci prerokovali  ponuku na vypracovanie Smernice pre verejné 

obstarávanie a úradnú tabuľu.  

 

V bode 8 – Diskusia Starostka informovala poslancov o predaji   motorového vozidla Thalia 

počas dočasného vyradenia. Taktiež informovala o stave príprav na stretnutie rodákov obce, 

boli expedované pozvánky, je zabezpečení kultúrny program, strava, stany pre prípad, že sa 



prihlási viac rodákov ako sa zmestí do kultúrneho domu. Taktiež poslanci prerokovali  vydanie 

publikácie o histórií a súčasnosti obce ktorej autorom je Juraj Kasarda ml. a vydanie ktorej si 

objednala obec. Zdôraznila, že  pri cirkvi je treba opraviť  chodník, ktorý sa prelomil.   

V bode 9 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia. Z 5-tich prítomných 

poslancov hlasovali  za  uznesenie v celom  znení všetci 5 poslanci.  

 

V bode 10 Starostka obce sa v závere zasadnutia OZ poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

zasadnutie.  

  V Bžanoch 05. 04. 2017 

Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana     

 

 

 

 

 

 Overovatelia:  Šintaj Vladimír                                         JUDr. Mária Kasičová 

                         Vitkovský Miroslav                                             starostka 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


