
ZÁPISNICA   

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Bžany,  ktoré sa konalo dňa 

11.04.2019 

 o 17.00 hod.    

v zasadačke obecného úradu v Bžanoch č.48.     

 

   

Predsedajúci:  

Ladislav Vrabeľ  

  

Prítomní  poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:    

J. Kasarda 

D. Klebanová   

M. Tarabčák   

Ing. M. Vrábeľ  

S. Jakubová 

   

Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:   

  

1. P. Jecuško 

2. P. Orečný   

 

 

 

Program schôdze:  

 

1. Otvorenie zasadnutia.   

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.  

3. Informácia o zamestnaní pracovníkov formou MOS    

4. Protest- oboznámenie 

5. Zámer predaja pozemkov - Potoma, Valovič 

6. Oboznámenie o zriadení zberného dvora, komunitného centra, 

chránenej dielne 

7. Diskusia  

8. Schválenie uznesenia  

9. Záver.  

  

 

 

 

 



 

Rokovanie 

 

K bodu 1.  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bžanoch otvoril a viedol starosta obce Bžany Ladislav 

Vrabeľ. Na začiatku zasadnutia starosta privítal všetkých prítomných poslancov a ďalej 

prítomných pána P. Jecuška a P. Orečného. 

 

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 

 

K bodu 3. 

Starosta obce podal poslancom informáciu o zamestnaní pracovníkov formou menších 

obecných služieb v obci Bžany od 01.04.2019. Nastúpili dve pracovníčky, ktoré budú 

pracovať na čistení a údržbe verejných priestranstiev v obci Bžany a v rekreačnej oblasti 

Valkov. Mesačne sú povinní odpracovať minimálne 64 hodín.  

K bodu 4. 

Starosta obce podal poslancom obecného zastupiteľstva všetky podklady a vyjadrenia  

o proteste prokuratúry proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva č.3/2018 zo dňa 02.05.2018 

a uznesenia č. 1/2018 zo dňa 11.01.2018. Poslanci si všetko pozorne prečítali a k daným 

protestom prokuratúry sa následne vyjadrili. 

Obecné zastupiteľstvo 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 

k prevodu majetku obce na kupujúcich. 

Obecné zastupiteľstvo 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 

k prevodu majetku obce Bžany kupujúceho. 

 

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

                                         Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová  

                      proti :  0  

 

 



K bodu 5. 

Na obec si dali žiadosť na kúpu pozemku Ing. Ján Potoma na parcelu 92/127 vo výmere 40m2 

z dôvodu osobitného zreteľa. Tento kúsok pozemku by chcel využívať ako parkovisko pre 

seba. Druhú žiadosť podal Ing. arch. Viliam Valovič na kúpu dvoch parciel a to severne od 

parcely č. 92/127 vo výmere 50 m2, západne od parcely č. 92/30 vo výmere 90m2.  

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 6. 

Starosta  oboznámil poslancov o veľkom neporiadku v obci a hlavne v rekreačnej oblasti 

Valkov. Navrhol riešiť problémy s košmi a umiestniť viac zberných nádob na triedenie 

odpadu do rekreačnej oblasti Valkov. 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..  

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

                                        Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová  

                      proti : 0  

 

Starosta oboznámil poslancov o možnostiach zamestnania ľudí so ZŤP formou chránenej 

dielne /pomocné administratívne práce/ zamestnanie na polovičný úväzok. Obec by získala 

finančný príspevok na zariadenie kancelárie, kancelársky nábytok, počítač, tlačiareň ako aj 

výpomoc pri administratívnych prácach na obecnom úrade. 

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

                                        Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová  

                      proti : 0  

 

 

 Ďalej poslanci prejednávali možnosť zriadiť komunitné centrum a vytvoriť ďalšie  pracovné 

miesta pre sociálne slabých občanov obce Bžany. 

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

                                        Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová  

                      proti : 0  

 



K bodu 7. 

V minulosti boli vypracované nájomné zmluvy pánovi Marcinčinovi a pani Lukáčovej na tú 

istú parcelu a často prichádzalo k nezhodám medzi vlastníkmi rekreačných chát. Poslanci sa 

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

uznesenia a  nájomnej zmluvy. 

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

                                        Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová  

                      proti : 0  

 

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

eur, žiadosť je neschválená. Poslanci to zdôvodnili tým, že pán Špilár nevlastní 

nehnuteľnosť t.j. rekreačná chata a zároveň nemá trvalý pobyt v obci. 

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

                                        Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová  

                     za : 0  

V zimnom období často dochádzalo k mrznutiu vodovodného potrubia vo vodárničke 

a zároveň sa často zapínalo topné teleso proti zamrznutiu vody, čím sa veľmi navýšila 

spotreba elektrickej energie. Starosta a poslanci zvážili a schválili vymurovanie okolo 

vodného zdroja a tým by sa predišlo častým poruchám a zvýšeným nákladom na energiu. 

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

                                        Miroslav Tarabčák,  Darina Klebanová  

                      proti :  0  

 

V čase letnej turistickej sezóny je aj veľký problém s parkovacími miestami. Po dlhom 

rokovaní sa poslanci zhodli na rozšírenom parkovacom mieste pri bývalej Prešovskej 

univerzite na obecnom pozemku cca 30 parkovacích miest. Terén sa musí zároveň upraviť.  

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

                                        Miroslav Tarabčák,  Darina Klebanová  

                      proti :  0  

 

Nakoľko sa blíži deň matiek a deň otcov, obecné zastupiteľstvo v Bžanoch schválilo a  

stanovilo termín osláv 11.05.2019 v spoločenskej miestnosti v obci Bžany, kde bude 

pripravený pre všetkých kultúrny program a zároveň aj malé občerstvenie. 

 

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

                                        Miroslav Tarabčák,  Darina Klebanová  

                      proti :  0  

 

 



K bodu 8. 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo program 4 zasadnutia. 

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

                                        Miroslav Tarabčák, Darina Klebanová  

                      proti : 0  

 

 

 

K bodu 9. 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a oznámil, že pracovné veci sa budú 

riešiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva a 4 zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Juraj Kasarda                                 Simona Jakubová                         Miroslav Tarabčák                                            

overovateľ                                       zapisovateľka                               overovateľ     

 

 

 


