
Uznesenie č. 3/2018 

 

z rokovania  riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa  02. 05. 2018 

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  07. 

03. 2018 

4. Prerokovanie   organizácie  dňa matiek na sobotu dňa 12. 05. 2018 

5. Prerokovanie  žiadosti o   úver  na  predfinancovanie investičných projektov samospráv 

podporených s fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR a úpravy rozpočtu na rok 2018 . 

6. Prerokovanie havarijného stavu mostov v obci a prístupovej cesty k bytovke, ako aj  

ďalších investícií v roku 2018 

7. Rôzne (Informácia o činnosti OcÚ za obdobie od posledného rokovania OZ, informácia  

o geometrickom zameraní parcely parc. č. 92/1 k.ú. Valkov a  žiadosti o odkúpenie  

pozemkov, žiadosti  o dokúpenie   pozemkov   rybármi a vlastníkmi chát v k.ú. Valkov   

8. Diskusia          

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 

 Podnet  pána Ing. Valoviča 

 Informáciu o schválení NFP v sume 100 000,-€ na rekonštrukciu časti  miestnej 

komunikácie Bžany Valkov  

 Majetkové priznanie starostky obce za rok 2017 

Schvaľuje:  

 Program  rokovania  zasadnutia obecného zastupiteľstva   

 Za zapisovateľku Mgr. Adriánu Sukovskú  a za overovateľov zápisnice poslanci 

Miroslav Vitkovský a Vladimír Šintaj a za navrhovateľa uznesenia poslanca  Juraja 

Kasardu  

 Zamestnancov na úpravu pláže a verejných priestranstiev, absolvenskú prax 

a dobrovoľnícke práce 

 Žiadosť o   úver  na  predfinancovanie investičných projektov samospráv podporených 

s fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR 

 Opravu  dvoch obecných mostov a prístupovej cesty k bytovej jednotke z vlastných 

prostriedkov obce 

 Nákup strunovej  a traktorovej kosačky 

 Dotáciu pre Greckokatolícku cerkov   na opravu chodníka k cerkvi v sume 500,-€ 

a Pravoslávnej cerkvi na dokončevacie práce pri novopostavenom chráme v sume 500,-

€ 

 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018  pre CVČ ako súčasť 

Cirkevnej školy Stropkov na 1 žiaka 

 Žiadosti Mariána Mušinského  ,Jozefa Kraveca, Ing. Brédu Petra a PaeDr. Jozefa 

Baslára  – vlastníkov chát  o dokúpenie parciel v k.ú. Valkov 

 Žiadosti  Petra Lička, Pavla Štefaníka a Jozefa Halachana , Ing. Rolanda Pechsa, Pavla 



Jurčenka a  Petra Németha, Jaroslava Vaňa o odkúpenie pozemkov so záväzkom 

odstránenia  maringotiek pod cestou Bžany Valkov. 

 Žiadosti  obyvateľov s trvalým pobytom v obci Bžany rod. Sukovskej, , rod. Juraja 

Kasardu, rod. Miroslava Vitkovského,  rod. Miroslava Klebana ,  rod. Bc. Michala 

Kasiča, JUDr. Márie Kasičovej, rod. Michala Kasiča ml., Simony Štokovej   

o odkúpenie pozemkov v k.ú. Valkov 

 Zriadenie vecného bremena na prístupovú komunikáciu  pre pána Voita k pozemku 

v jeho vlastníctve 

 Zriadenie vecného bremena v prospech VSD a.s. na pozemky na ktorých sú umiestnené 

podperné body 
 

Súhlasí 

 Organizovaním  spoločného  posedenia ku  dňu matiek  dňa 12. mája 2018 o 16:00 

hodine v kultúrnom dome   

 S úhradou všetkých nákladov na deň matiek  

 Návrhom  DVD Group Investment s.r.o., Štefaníkova 13, Prešov na zmenu územného 

plánu obce Bžany v súvislosti so zmenou vlastníka  bývalého hotela SZP- Lila 

 

Odporúča   starostke obce: 

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

internetovej stránke obce spolu . 

 Zverejniť podmienky výberového konania na hlavného kontrolóra obce 

 

V Bžanoch 02. 05. 2018 

     

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Miroslav Vitkovský                           JUDr. Mária Kasičová 

                                       Juraj Kasarda                                         starostka obce 
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