Uznesenie č. 6/2015
z rokovania riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa 26. 06. 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Zásady na odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva na rok 2015
3. Návrh na doplnenie programu obecného zastupiteľstva a informáciu o plnení uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Opakovanú žiadosť Mikuláša Kapitančíka doručenú obci 08. 06. 2015 o odkúpenie
parc. KN „C“ 123/206 s odôvodnením, že žiadosť o kúpu podal ešte v roku 2014 po
vzájomných rokovaniach s bývalým starostom . Napriek tomu, že kúpnu zmluvu
podpísal a kúpnu cenu zaplatil podľa príkazu s EB zo dňa 02.12.2014 v sume 1945,52,€ , kúpna zmluva mu nebola vrátená a nebol podaný ani návrh na vklad vlastníckeho
práva ani zmluva nebola zverejnená. Menovaný žiadal uzavretie kúpnej zmluvy za
rovnakých podmienok. Keďže poslancom boli predlžené všetky doklady z roku 2014
uzavretie kúpnej zmluvy za rovnakých podmienok schválili.
Ďalej boli prejednané žiadosti o kúpu pozemkov v okolí chát a to od Jaroslava Petruša, Miloša
Valenčina, JUDr. Mariána Harmadu a Jána a Lýdie Brumerčíkových z dôvodov hodných
osobitného zreteľa za cenu 10,-€/ m 2 ako aj žiadosť o kúpu novovytvoreného pozemku od
JUDr. Martina Lipku za cenu 14,-€/m2 .
V bode rôzne poslanci prerokovali informáciu, že obec Bžany predala pravoslávnej cirkvi
cintorín. Poslanci boli starostkou informovaní že obec Bžany nikdy cintorín nevlastnila pretože
v predchádzajúcom období nebol tento vysporiadaný. Vlastníkom pozemku, kde sa nachádza
cintorín bola Vodohospodárska výstavba š.p. ktorá tento vykúpila v čase výstavby priehrady
Domaša keď sa prenášali ostatky zomrelých zo starého cintorína od gréckokatolíckej cirkvi.
Vodohospodárska výstavba š.p. údajne odpredala tento pozemok pravoslávnej obci.
Poslankyňa Adriána Sukovská sa k veci vyjadrila, že na užívaní cintorína sa nič nemení.
Poslanci prejednali poskytovanie služieb gréckokatolíckej cirkvi v súvislosti s rekonštrukciou
ikonostasu a súhlasili s príspevkom na obed, poskytovaním ubytovania na Informačnom centre
Valkov a dovozom a odvozom na ubytovňu vo Valkove. Po ukončení bude urobené vyúčtovanie
nákladov a rovnakou mierou s pomôže aj pravoslávnej cirkvi.
Ďalej poslanci prerokovali opravu cesty Bžany – Valkov, ktorá bola urobená zatiaľ však nie je
vyplatená.
Tiež prejednali pozvanie na Scenu letniu w Gródku nad Dunajcem.
Príspevok v sume 15,-€ pre ZŠ Lomné na zakúpenie cien pre úspešných žiakov.
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
 doplnenie programu obecného zastupiteľstva
 informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 Informáciu o predaji cintorína
 Informáciu o pozvaní na Scenu letniu w Gródku nad Dunajcem
 Informáciu o oprave cesty Bžany Valkov
 Verejné osvetlenie -informácia o realizácii projektu, rekonštrukcia elektrickej siete

informácia

B. Schvaľuje:
 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva po doplnení návrhov starostky obce
 Za zapisovateľku Mgr. Sukovskú Adriánu a za overovateľov Šintaja Vladimíra a
Vitkovského Miroslav
 Za navrhovateľa Juraja Kasardu.
 „ Územný plán obce pôvodné schválený uznesením 7/2010 dňa 26. 10. 2010 bez zmien
a doplnkov“
 Zásady na odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva na rok 2015
 Opakovanú žiadosť Mikuláša Kapitančíka doručenú obci 08. 06. 2015 o odkúpenie
parc. KN „C“ 123/206 s odôvodnením, že žiadosť o kúpu podal ešte v roku 2014 po
vzájomných rokovaniach s bývalým starostom . Napriek tomu, že kúpnu zmluvu
podpísal a kúpnu cenu zaplatil podľa príkazu s EB zo dňa 02.12.2014 v sume 1945,52,€ , kúpna zmluva mu nebola vrátená a nebol podaný ani návrh na vklad vlastníckeho
práva ani zmluva nebola zverejnená. Menovaný žiadal uzavretie kúpnej zmluvy za
rovnakých podmienok.
 žiadosti o kúpu pozemkov v okolí chát a to od Jaroslava Petruša, Miloša Valenčina,
JUDr. Mariána Harmadu a Jána a Lýdie Brumerčíkových z dôvodov hodných
osobitného zreteľa za cenu 10,-€/ m 2 ako aj žiadosť o kúpu novovytvoreného pozemku
od JUDr. Martina Lipku za cenu 14,-€/m2
 poskytovanie služieb gréckokatolíckej cirkvi v súvislosti s rekonštrukciou ikonostasu
a súhlasili s príspevkom na obed, poskytovaním ubytovania na Informačnom centre
Valkov a dovozom a odvozom na ubytovňu vo Valkove. Po ukončení bude urobené
vyúčtovanie nákladov a rovnakou mierou s pomôže aj pravoslávnej cirkvi.
 Príspevok v sume 15,-€ pre ZŠ Lomné na zakúpenie cien pre úspešných žiakov.
F. Doporučuje starostke obce:
 zverejniť zápisnicu a uznesenie z rokovania OZ v mieste obvyklým spôsobom a na
internetovej stránke obce spolu
 zverejniť na úradnej tabuli vyúčtovanie služieb poskytovaných obcou gréckokatolíckej
cirkvi
V Bžanoch 01. 07. 2015

Overovatelia zápisnice: Vladimír Šintaj
Miroslav Vitkovský

JUDr. Mária Kasičová
starostka obce

