
Z Á P I S N I C A č. 3/2017 

z rokovania  Obecného zastupiteľstva  v obci  Bžany konaného dňa  30. 05. 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 05. 04. 

2017  

4. Vyhodnotenie  stretnutia rodákov a prerokovanie  nákladov na stretnutie a vydanie 

publikácie „Bžany – zabudnuté spomienky“ 

5. Prerokovanie  nákladov na  odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie, 

parkoviska pri kultúrnom dome a opravy OcÚ po poistnej udalosti 

6. Rôzne  - návrh na odpis nevymožiteľných nedoplatkov dani z nehnuteľnosti a miestnych 

poplatkov 

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

ďalších investícií v roku 2017)         

8. Schválenie uznesenia 

9. Záver 

 

 

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

Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov 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 podala len starostka obce a do bodu rôzne boli doplnené dve žiadosti o odkúpenie pozemkov 

v okolí chát v k.ú. Valkov a žiadosť o finančnú pomoc.  Program rokovania bol schválený. 

 

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. 04. 2017, kde 

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

 

 V bode 4 Poslanci vyhodnotili organizáciu stretnutia rodákov konaného dňa 20. 05. 2017 

a prerokovali náklady na stretnutie a vydanie publikácie „Bžany – zabudnuté spomienky“. Aj 

keď celkové náklady na akciu boli 5547,60,- pri počte 250 účastníkov  stretnutie bolo hodnotené 

ako veľmi vydarená akcia. 

 

V bode 5 Prerokovali  poslanci  náklady na  odstránenie havarijného stavu miestnej 

komunikácie, parkoviska pri kultúrnom dome a opravy OcÚ po poistnej udalosti. 

 

V bode 6 Poslanci prerokovali zoznam  nevymožiteľných pohľadávok obce  za   daň 

z nehnuteľnosti  , ktoré vznikli v rokoch 2005 až  2015 u subjektoch Valkov – Kovo, JAMI, 

spol. s r.o.  a Hurtuk Vacláv. spolu v sume  1256,36,-€.  

 



 Poslanci prerokovali  tiež žiadosť  pána Jozefa Blichára  o odkúpenie časti  parcely parc. č. 

123/102 vo výmere  cca 30 m 2    ( vysporiadanie okolia chaty, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, 

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

Richarda Takáča  o odkúpenie  časti parcely parc. č. 85/92 vo výmere  cca 150  m 2  a časti 

parcely 85/260  m2  ( vysporiadanie okolia chaty  , výmera bude spresnená po vyhotovení GP 

v prípade schválenia predaja), Žiadosti od rybárov na kúpu pozemkov predložené neboli. 

Bola tiež žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Lomné o finančnú podporu. 

 

V bode 8 – Diskusia Starostka informovala poslancov o tom, že plánované náklady na  opravu 

havarijného stavu miestnej komunikácie  boli prekročené pretože na základe rozhodutia 

poslancov bolo vyasvaltované aj parkovisko pri kultúrnom dome s rozpočtom cca 3 500,-€.   

Poslane Šintaj navrhol, aby obec zakúpila ešte jednu silnú strunovú kosačku pretože  používané 

kosačky sa často kazia a ich  opráva je nákladná. Starostka informovala poslancov o organizácií 

Miss Domaša. Tiež boli informovaní o výnimke  udelenej Ministerstvom životného prostredia, 

ktorou sa obmedzuje  výkon právo rybolov v čast pláže č. 1  k.ú. Valkov v období od 01. júla 

do 01. septembra kalendárneho roka v čase od 08:00 do 20: 00 hod. Zároveň boli oboznámení 

s výsledkom previerky stavu zákonnosti na úseku miestnej dane z nehnuteľnosti vykonanej 

Okresnou prokuratúrou Svidník. 

V bode 9 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia. Z 4-tich prítomných 

poslancov hlasovali  za  uznesenie v celom  znení všetci prítomní  poslanci.  

 

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

zasadnutie.  

  V Bžanoch 31.05.  2017 

Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana     

 

 

 

 

 

 Overovatelia:  Šintaj Vladimír                                         JUDr. Mária Kasičová 

                         Vitkovský Miroslav                                             starostka 

 

 

 

 

 

 

 


