
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bžany dňa 1. 7. 2019 

 

Prítomní: 

Starosta obce: Ladislav Vrábeľ 

Poslanci: Ing Miloš Vrábeľ, Simona Jakubová, Miroslav Tarabčák 

Ďalej prítomní: Pavol Jecuško, JUDr. Maria Kasičová, Peter Orečný,Mgr. Viera Štoková,  

Ospravedlnený : Juraj Kasarda- pracovná zaneprázdnenosť, Darina Klebanová PN 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba zapisovateľa o overovateľov zapisnice 

3. VZN Návrh o poskytovaní dotácii rozpočtu obce  

4. VZN Návrh o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekov miestnej  komunikácie 

5. Akčný plán- uvoľnenie finančných prostriedkov- informácia 

6. Ochrana osobných údajov – informácia a poučenie 

7. Prejednanie zrušenia nájmu pozemkov 

8. Prejednanie žiadosti o vecnom bremene 

9. Informácia o podaní žiadosti na zariadenie školského obvodu 

10. Zmluva o právnej pomoci pre obec – informácia 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Schválenie uznesenia 

14. Záver 

 

1. Overenie zasadnutia Zasadnutie obce otvoril Starosta obce Ladislav Vrábeľ a všetkých privítal 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa. Zapisovateľom sa určil Vrábeľ Miloš,  overovatelia Simona 

Jakubova, Miroslav Tarabčák 

3. VZN návrh o poskytovaní dotácii rozpočtu obce schválenie 

4. VZN návrh o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekov miestnej komunikácie  

- Platené parkovanie  požiadanie dopravného experta o vyjadrenie  a spracovanie 

- Platené parkovanie bude treba ešte dopracovať zatiaľ sa to odkladá na neurčito 

- Protokol o ohradení pláže na vyberanie  vstupného  aj protokol vodohospodárskej 

výstavby 

- Starosta navrhuje vytvoriť plot okolo pláže aby bolo možné vyberať vstupné  za boli 

Vrábeľ, Jakubová, Tarabčák 

5. Akčný plán uvoľnenie finančných prostriedkov- umiestnenie amfiteátra  pôjde sa na miesto 

určenia a poslanci budú rozhodovať o umiestnení amfiteátra na čo najlepšom mieste 

6. Ochrana osobných údajov – informácia a poučenie Mgr. Viera Štoková Informovala 

prítomných  o zákone o ochrane osobných údajov 



7. Prejednanie zrušenia nájmu pozemkov  - Obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu 

prokurátora č. Pd 10/19/7712-6 zo dňa 02.05.2019 a zrušuje uznesenie obecného 

zastupiteľstva Obce Bžany č. 3/2016 zo dňa 04.05.2016 v časti schválenia žiadosti Jozefa 

Marcinčina o prenájom pozemku, katastrálne územie Valkov 

      Za hlasovali Miloš Vrábeľ, Simona Jakubova, Miroslav Tarabčák 

8. Prejednanie žiadosti o vecnom bremene  Poslanci odsúhlasili žiadosť o definovaní  vecného 

bremena elektrického stĺpa prípojky  pre pána Ing.Potomu... za hlasovali Miloš Vrábeľ, 

Simona Jakubová, Miroslav Tarabčák 

9. Informácia o podaní žiadosti na zariadenie školského obvodu  

10. Zmluva o právnej pomoci pre obec – informácia 

11.Rôzne 

Peter Orečný- úprava cesty na žiadosť pána Orečného  sme prehodnotili že obec by mala spraviť 

úpravu terénu cesty aby  do budúcna sa predišli problému kumulácii a  prívalovej vody pod 

cestou. Poslanci odhlasovali za boli Miloš Vrábeľ, Simona Jakubova, Miroslav Tarabčák 

Zámer predaja pozemkov – ohodnotenie znalcom 

Cenník poplatkov rekreačnej oblasti Domaša Valkov na rok 2019 schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 1.7.2019 – Poplatok za wc 0,50eur/ osoba 

                                                           Poplatok za vnútornú sprchu 1 euro/ osoba 

                                                           Poplatok za lehátko na pláž 2 eur/ osoba 

12. Diskusia 

13. Schválenie uznesenia 

14. Záver 

 

 

 ............................... 

 Ladislav Vrábeľ 

 Starosta obce Bžany  

 

 

 


