
                                                             Z  Á P I S N I C A  č. 4/2018 

z   rokovania  Obecného zastupiteľstva  v obci  Bžany konaného dňa  16. 07. 2018  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 
Program: 

1.  Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľa, 

3. Kontrola plnenia uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  02. 

05. 2018 

4. Prerokovanie   nákladov na spoločenské podujatie konané dňa 07. 07. 2018 

5. Prerokovanie  úpravy rozpočtu na rok 2018 . 

6. Prerokovanie  návrhu počtu poslancov OZ a pracovného úväzku starostu v budúcom 

volebnom období. 

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

o nákladoch na zameranie 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, 

návrh na auditora, prerokovanie návrhu na zaradenie cesty Bžany – Valkov do kategórie  

ciest III. triedy, zaradenie cesty do majetku obce a jej poistenie,  prerokovanie 

dovolenky starostky, návrh na  výlet obyvateľov obce, OTZ Miss Domaša 2018 

8. Diskusia          

9. Schválenie uznesenia 

10. Záver 

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

Konštatovala, že  prítomní sú   piati poslanci obecného zastupiteľstva, takže rokovanie OZ je 

uznášania schopné. Prítomných poslancov oboznámila   s návrhom programu rokovania 

obecného zastupiteľstva. Po oboznámení s  programom vyzvala prítomných poslancov, či chce 

ešte  niekto doplniť tento program. Keďže poslanci nepredložili návrhy na doplnenie programu 

rokovania, program bol schválený bez zmien. 

V bode 2  za zapisovateľku bola určená  Mgr. Adriana Sukovská . Za overovateľov zápisnice 

boli navrhnutí  poslanci Miroslav Vitkovský a Vladimír Šintaj a za navrhovateľa uznesenia bol 

schválený poslanec  Juraj Kasarda                                    

V bode 3  bola  vykonaná kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ dňa  02. 05. 2018, kde 

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

V bode 4 boli prerokované  náklady na  posedenie  organizované  dňa 07. 07. 2018 pri 

príležitosti „ Dňa deti“ a „ Dňa Otcov“ (  náklady na pohostenie a občerstvenie, kultúrny 

program – Ondrej Majer) 

V bode 5 bola  prerokovaná. Úprava rozpočtu na rok 2018 vzhľadom na náklady a navýšenie 

hodnoty majetku obce v súvislosti s rekonštrukciou miestnej komunikácie  Bžany Valkov, 

a prístupovej cesty k bytovej  jednotke a  mostov v obci Bžany. 

V bode 6 poslanci  podľa § 11  ods. 3   písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov   určili pre budúce volebné obdobie    počet poslancov : 

5. Podľa § 11 ods. 4  písm. i)  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov určili   rozsah  výkonu funkcie starostu na plný úväzok a plat starostu 

podľa Zákona  NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov 



obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

V bode 7  v bode rôzne  starostka podala informáciu o činnosti OcÚ za obdobie od posledného 

rokovania OZ, o stave  majetku obce a plánovaných investícií z vlastných prostriedkov obce. 

Poslanci prerokovali predaj  pozemkov   v k.ú. Valkov podľa podaných žiadosti evidovaných 

obcou  od vlastníkov chát, rybárov a obyvateľov s trvalým pobytom v obci Bžany.  

Prerokovaný bol aj návrh   na zriadenie vecného bremena v prospech  Ing. Petra  Smutného 

a Ing. Márie Smutnej, Mirka Nešpora 19, Prešov na základe ich žiadosti zo dňa 29. 6. 2018 – 

prístupová cesta k chate  s. č. 165 a žiadosť o nájom parcely okolo chaty Jozefa Marcinčina 

podľa  predloženého GP . 

Poslanci  boli starostkou informovaní aj o tom, že   zomrel auditor firmy MAKROAUDIT, s.r.o. 

Bratislava na základe zmluvy s predchádzajúcim vedením obce, ktorá v predchádzajúcich 

rokoch robila pre obec audit  a firma oznámila, že  audit ďalej robiť nebude. Starostka navrhla, 

aby zákazka na vypracovanie  auditu obce za rok 2017 bola daná Ing. Lažovi, alebo pánovi 

Adamkovičovi, ktorí boli obci bol odporúčaní  starostami z okolitých obci. Ďalej boli poslanci 

informovaní o žiadosti pani Brendzovej na zaplatenie ceny za stánok, ktorý využíva obec na 

vyberanie  poplatkov  v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov. Navrhuje, aby cenu určili poslanci 

OZ. 

Starostka informovala poslancov, že  vo VÚB a. s zrušila obec dva účty z dôvodu, že 

predchádzajúce vedenie obce sa v zmluve o úvere  z roku 2006 zaviazalo, že obec bude mať 

účty len v Prima banke a. s. .  Keďže účty v minulosti vo VUB  a.s. zrušené neboli Prima banka 

hrozí obci pokutou. 

Poslanci prerokovali  úhradu platby za vypracovanie GP k.ú. Valkov a súhlas na vypracovanie 

a úhradu GP a vytýčenie  cesty na parc. č. 92/1. 

Poslanci boli oboznámení so zápisnicou  z pracovného rokovania týkajúceho sa riešenia 

nevyhovujúcej prístupovej cesty na Valkov, ktoré zvolal vicežupan PSK MUDr. Martin 

Jakubov za  účasti poslancov  PSK za okresy Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou  

a riaditeľov SÚC  PSK. Na základe zápisnice súhlasili s návrhom na zaradenie  cesty do cestnej 

siete  ciest III. triedy na území PSK alebo zaradenie cesty do vlastníctva  PSK ako účelová 

komunikácia dôležitého rozvojového významu pre PSK. Taktiež súhlasili s návrhom, aby Obec 

Bžany a Správa a údržba ciest PSK  uzatvorili rámcovú dohodu o spolupráci pri výkone činností 

správy a údržby. Starostka informovala poslancov o zostatku svojej dovolenky a žiadala, aby 

navrhli jej čerpanie, prípadne  preplatenie po skončení funkcie starostky. 

Poslanci prerokovali tiež OTZ Miss Domaša 2018, ktorá sa bude konať v dňoch 10. a 11. 08. 

2018. 

Starostka informovala poslancov o rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov  vo veci 

dočasného premiestnenia hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky – Ikona Bohorodička – 

Hodigitria, z gréckokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Bžanoch  na Gréckokatolícky farský 

úrad v Lomnom. 

Ďalej boli poslanci informovaní, že Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín, 

ktorej je obec Bžany členom  vybavuje kúpu  vyhliadkovej lode.  V prípade úspešnosti žiadosti 

obec navrhla v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov tri miesta  ako prístavisko lode: Tíšava, 

hotel Lile a pôvodné prístavisko na vstupe do Valkova. 

V bode  8 – diskusia Poslanci prerokovali aj návrhy na organizovanie výletu pre obyvateľov 

obce na Ukrajinu alebo do Maďarska podľa rozhodnutia obyvateľov obce.  

 Poslanci tiež navrhli, aby v súlade s pokynom  o odmeňovaní poslancov boli poslancom  

vyplatené mimoriadne odmeny za organizovanie spoločenských akcií  za roky 2015, 2016, 2017 

a časť roka 2018 ako výlety, Deň matiek, Deň deti Stretnutie rodákov Valkov,  Stretnutie 

rodákov Bžany, Deň otcov atď. 



Poslanci navrhli, aby v prípade  že obec bude mať dostatok finančných prostriedkov   využila 

tieto na odstránenie havarijného stavu v obecnej kuchyni, prípadne ak nevyjde projekt na 

zateplenie budovy kultúrneho domu, túto zateplila alebo rozhodla o zavedení plynového 

vykurovania v Dome nádeje a starej časti budovy obecného úradu. 

 

V bode 9 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia. Z piatich  prítomných 

poslancov hlasovali  za  uznesenie v celom  znení všetci prítomní  poslanci.  

V bode 10 Starostka obce sa v závere rokovania  Obecného zastupiteľstva  poďakovala 

prítomným za účasť a rokovanie ukončila .  

 

  V Bžanoch 16. 07. 2018 

 

Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana     

 

 

 

 

 

 Overovatelia:  Miroslav Vitkovský                                        JUDr. Mária Kasičová 

                          Vladimír Šintaj                                                          starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 4/2018 

 

z rokovania  riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa  16. 07. 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  02. 

05. 2018 

4. Prerokovanie   nákladov na spoločenské podujatie konané dňa 07. 07. 2018 

5. Prerokovanie  úpravy rozpočtu na rok 2018 . 

6. Prerokovanie  návrhu počtu poslancov OZ a pracovného úväzku starostu v budúcom 

volebnom období. 

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

informácia  o nákladoch na zameranie 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, návrh na auditora, prerokovanie návrhu na zaradenie cesty Bžany – 

Valkov do kategórie  ciest III. triedy, zaradenie cesty do majetku obce a jej poistenie,  

prerokovanie dovolenky starostky, návrh na  výlet obyvateľov obce, OTZ Miss 

Domaša 2018 

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  

 Informáciu  o  dočasnom premiestnení hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky – Ikona 

Bohorodička – Hodigitria, z gréckokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Bžanoch  na 

Gréckokatolícky farský úrad v Lomnom. 

 Informáciu o zmene auditora a vypracovaní auditu za rok 2017 

 Žiadosť Dušana a Tatjany Jacečkovej o kúpu pozemku v k.ú. Valkov 

 

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  

 Úpravu rozpočtu  na rok 2018 

 Žiadosť o refundáciu  investičných projektov samospráv podporených s fondov EÚ a zo 

štátneho rozpočtu SR 

 Vyplatenie mimoriadnych odmien  poslancom za organizovanie spoločenských akcií  za 

roky 2015, 2016, 2017 a časť roka 2018 v sume 500,-€ v hrubom. 



 Podľa § 11  ods. 3   písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov    pre budúce volebné obdobie    počet poslancov : 5.  

 Podľa § 11 ods. 4  písm. i)  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov    rozsah  výkonu funkcie starostu na plný úväzok a plat starostu 

podľa Zákona  NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

podľa počtu obyvateľov obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 OTZ Miss Domaša 2018, ktorá sa bude konať v dňoch 10. a 11. 08. 2018. 

 Žiadosť o nájom parcely okolo chaty Jozefa Marcinčina podľa  predloženého GP . 

 Opravu havarijného stavu  v obecnej kuchyni  z vlastných prostriedkov obce 

 Žiadosti Daniely Rothovej, Dušana Gonšenicu ,  Milady Hajči  s manželom Richardom 

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

 Žiadosti Márie Demčovej, PhDr. Vooka,  Daniela Dulebu a Ing. Nemca   o odkúpenie 

pozemkov so záväzkom odstránenia  maringotiek pod cestou Bžany Valkov. 

 Zriadenie vecného bremena   práva prechodu pre peších a prejazdu a parkovania  pre 

motorové vozidla. pre pána Ing. Smutného. 

 Preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky starostke 

 Úhradu za vypracovanie GP a vytýčenie prístupovej cesty v k.ú. Valkov 

Súhlasí 

 Organizovaním  spoločného  výletu obyvateľov obce do Maďarska  

 S úhradou všetkých nákladov na deň otcov spolu v sume 662,-€. 

 So zaradením  cesty Bžany – Valkov do siete ciest III. triedy v prípade neúspešnosti 

žiadosti o zmenu kategórie cesty  súhlasí, aby cesta bola zaradený do vlastníctva PSK 

ako účelová komunikácia dôležitého rozvojového významu pre PSK. 

 SO zrušením dvoch účtov vo VUB a.s.  z dôvodu, že  obec za nich zbytočne platí 

poplatky. 

N e s ú h l a s í:  

S predajom časti parcely parc.č. 123/71 k.ú. Valkov pre Pavla Vyšňovského z dôvodu, 

že sa jedná o obmedzený prístup k potoku. 

Odporúča   starostke obce: 

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

internetovej stránke obce spolu . 

 Dohodnúť s Ing. Brendzovou kúpnu cenu za stánok, ktorý obec využíva v k.ú. Valkov 

pre zamestnancov , ktorí vyberajú poplatky  

 

V Bžanoch 16. 07. 2018 

     

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Miroslav Vitkovský                           JUDr. Mária Kasičová 

                                        Vladimír Šintaj                                         starostka obce 

                                                                                    


