
OBEC BŽANY 
 

Obecný úrad Bžany č. 46,  090 33  Turany nad Ondavou 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

UZNESENIE 

 
č. 04/2019 zo dňa 11.apríla 2019 

Určuje: 

 
K bodu 2 

 

Za zapisovateľku 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bola starostom určená : 

Simona Jakubová 

Za overovateľov zápisnice boli starostom určení poslanci : 

Miroslav Tarabčák a Juraj Kasarda 

 

 
 

Berie na vedomie:  
 

K bodu 3 

 

Starosta obce podal poslancom informáciu o zamestnaní pracovníkov formou menších 

obecných služieb v obci Bžany od 01.04.2019.  

 

K bodu 6 

 

Oboznámil poslancov o podaní žiadosti na Natur pack  dodaní viac zberných nádob na 

separovaný zber a tiež predložil návrh o možnosti zriadenia zberného dvora v RO Valkov 

a zároveň nájsť vhodnú voľnú parcelu, informácia o chránenej dielni   

 

Vyhovuje: 

 

K bodu 4 - Oboznámenie sa s protestom prokurátora: 

 

1.  Vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 9/19/7712-1 zo dňa 19.02.2019 a zrušuje 

uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Bžany č. 3/2018 zo dňa 02.05.2018 v časti 

 prevodu majetku obce na kupujúcich uvedených v uznesení. 

 

2. Vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 77/18/7712-17 zo dňa 19.02.2019 a zrušuje 

uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Bžany č. 1/2018 zo dňa 11.01.2018 v časti 

 prevodu majetku obce Bžany na kupujúceho uvedeného v uznesení. 

 

Hlasovanie:     za :   5 - Ing. Miloš Vrabeľ,  Juraj Kasarda, Simona Jakubová, 

                                         Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová  

                      proti :  0  

                      zdržal sa: 0 

                      neprítomní: 0 



 

 

Schvaľuje : 

 

K bodu 5 

.  

Poslanci  sa k obidvom  žiadostiam vyjadrili a na návrh  predsedu pozemkovej komisie pána 

Pavla Jecuška sa dohodli a jednohlasne odsúhlasili urobiť obchodnú súťaž, ktorá bude začínať 

sumou 10 eur. 

Hlasovanie:     za :   5 - Ing. Miloš Vrabeľ. Juraj Kasarda, Simona Jakubová,  

                                        Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová  

                      proti : 0  

 

 

K bodu 7 

 

Poslanci sa zhodli a schválili, vecné bremeno na  užívanie vodného zdroja - studne, zrušenie 

pôvodného uznesenia a  nájomnej zmluvy / Marcinčin, Lukačová/. 

 

Hlasovanie:     za :   5 - Ing. Miloš Vrabeľ. Juraj Kasarda, Simona Jakubová,  

                                        Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová  

                      proti : 0  

 

 

 

Neschvaľuje : 

 
 K bodu 7 

 

Žiadosť o odkúpenie pozemku Dušana Špilára, poslanci sú proti tomu aby cena za m2 bola 5 

eur, žiadosť je neschválená.  

 

Hlasovanie- proti: 5 - Ing. Miloš Vrabeľ. Juraj Kasarda, Simona Jakubová,  

                                        Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová  

                     za : 0  

 

 

 

 

 

 

 

Bžany, dňa 11.4.2019                                              

                                                                                             Ladislav Vrabeľ  

                                                                                                starosta obce 

 

 

 


