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

Zápisnica
Zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Bžany, ktoré sa konalo dňa 28.10.2021
o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti v obci Bžany.

Predsedajúci: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce

Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Ing. Miloš Vrabeľ
Miroslav Tarabčák
Juraj Kasarda
Bc. Simona Simčáková

Neprítomní a ospravedlnení poslanci obecného zastupiteľstva:

Darina Klebanová
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Marek Štefaňak
Pavol Jecuško
František Galčík
František Galčík ml.
Peter Orečný
Pavol Pelák

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Overenie účasti poslancov a schválenie programu schôdze
Overuje: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Určuje: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
4. Schválenie odkúpenia pozemkov na základe ZP 114/2019 od Vodohospodárskej výstavby, š.p.
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
5. Podané nové žiadosti na odkúpenie pozemkov
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
6. Schválenie zverejnených zámerov na základe doručených podkladov
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce

7. Rozšírenie cintorína- zaslanie žiadostí na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu - informácia
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
8. Oznámenie o zverejnení OVS na web stránke, úradnej tabuli a v novinách
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
9. Diskusia
10. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bžanoch zahájil starosta obce Bc. Ladislav Vrábeľ, privítaním
všetkých prítomných.

2. Overenie účasti poslancov a schválenie programu rokovania
Starosta Bc. Ladislav Vrábeľ požiadal poslancov o prezentáciu. Prítomní poslanci Juraj Kasarda, Bc. Simona
Simčáková, Ing. Miloš Vrabeľ a Miroslav Tarabčák sa prezentovali. Z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnila
poslankyňa Darina Klebanová.
Starosta následne požiadal poslancov o pripomienky k programu schôdze. Kedže k programu neboli
pripomienky, dal hlasovať o schválení bodov programu zasadnutia
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Program rokovanie zasadnutia OZ bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Bc. Ladislav Vrábeľ určil za zapisovateľa zápisnice Petra Orečného.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Bc. Simona Simčáková a Ing. Miloš Vrábeľ

4. Schválenie odkúpenia pozemkov na základe ZP 114/2019 od Vodohospodárskej výstavby,š.p.
Starosta obce Bc. Ladislav Vrábeľ informoval poslancov o prijatí ponuky z Vodohospodárskej výstavby, š.p,
od pani Tischlerovej s možnosťou odkúpenia pozemkov evidované na liste vlastníctva č.16 pre k.ú. Bžany.
Obec žiadala odkúpenie časti týchto pozemkov za symbolické 1 euro. Ako sa v odpovedi uvádza, odpredaj
síce možný je, ale za cenu stanovenú znaleckým posudkom, a teda 2,34 EUR/m2 (zn.pos.č.114/219). V
ponuke sa nachádzali mimo žiadaných pozemkov aj: parcela č.5, parcela č.158/2, 160/1 a 160/4, celkovo
o výmere 3320 m2 v celkovej cene 7768,8 eur. Pre pozemky žiadané obcou v pôvodnej žiadosti (158/1 o
výmere 168m2) a (160/3 o výmere 2462 m2), ktoré obec požadovala odkúpiť za symbolické 1 EUR,
p.Tischlerová uviedla, že podľa jej neoficiálnych informácii aj tieto pozemky bude možné odpredať len za
cenu určenú znaleckým posudkom, teda 2,34 EUR/m2.

Poslanec Tarabčák spomenul, že ponuka je výrazne vyššia, nakoľko spomínané pozemky obec žiadala v
sumáre kúpiť za 1 euro. Starosta obce pripomenul, že o kúpu sa obec snaží už veľmi dlho a konečne je tu
možnosť situáciu vyriešiť. Ako jedna z možností ako ďalej s pozemkami są ponúka zámena týchto
pozemkov pre riešenie otázky rozšírenia obecného cintorína. Poslanci si prezreli ponuku a situáciu na
mape a nakoniec sa rozhodli pre kúpu pozemkov uvedených v žiadosti. Pozemky č.158/1 a 160/3 sa
rozhodli v tomto čase nekupovať.
Po skončení diskusie k tomuto bodu, starosta obce navrhol hlasovať len kúpu štyroch ponúknutých
pozemkov (pozemky parcela č.5, parcela č.158/2, 160/1 a 160/4).
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov: 5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková

5. Podané nové žiadosti na odkúpenie pozemkov
Na tomto zastupiteľstve, obecné zastupiteľstvo neriešilo žiadne nové žiadosti na odkúpenie pozemkov.

6. Schválenie predaja zverejnených zámerov na základe doručených podkladov

a) Predaj pozemku KNC č. 117/96 ostatná plocha o výmere 91 m2 ,k.ú. Valkov, Mgr. Zdenko
Hudák, Koštial Ľubomír, Ing. Humeník Jaroslav – schválenie predaja pozemku

Bc. Ladislav Vrabeľ - predniesol informácie o schválení predaja novovytvorenej parcely KN registra „C“
pod č. 117/96, ostatná plocha vo výmere 91 m2 , tak ako bola táto ako zapísaná v geometrickom pláne
č.34/2021 vyhotovenom dňa 21.04.2021 geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01
Svidník, úradne overenom dňa 18.5.2021 pod č. G1-95/2021, katastrálne územie Valkov vo forme
priameho predaja z dôvodu výstavby studne. Žiadosť si spoločne podali Mgr. Zdenko Hudák, Koštial
Ľubomír, Ing. Humeník Jaroslav. Cena pozemku bola stanovená znalcom Ladislavom Dubasom, Stropkov
v znaleckom posudku č. 32/2021 na 12,42 EUR/m2.
Tento predaj pozemku bol schválený na predošlom zastupiteľstve, ale záznam bol uvedený v sekcii
zámerov predaja pozemkov.
Bc. Ladislav Vrábeľ – keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto bodu
rokovania a dal hlasovať a schváliť predaj pozemku parcela KN ,,C“ 117/96 o výmere 91 m2.
Poslanci sa situáciou oboznámili a starosta navrhol hlasovať za schválenie predaja pozemkov.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková

Schválenie predaja pozemku, novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 117/96, ostatná plocha vo
výmere 91 m2 , tak ako bola táto ako zapísaná v geometrickom pláne č.34/2021 vyhotovenom dňa
21.04.2021 geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overenom dňa
18.5.2021 pod č. G1-95/2021, katastrálne územie Valkov za cenu pozemku vo výške 12,42 EUR/m2,
prostredníctvom priameho predaja v prospech Mgr. Zdenko Hudák, Kotrádova 5169/4, Prešov, Koštial
Ľubomír, Dukelská 61/68, Giraltovce, Ing. Humeník Jaroslav, Oravská 6433/1, Prešov pre každého
v spoluvlastníckom podiele po 1/3, t.j. uznesenie č. 1/4/2021 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
b) pozemok KNC č. 85/298 ostatná plocha o výmere 329 m2 k.ú. Valkov, Ing. Soňa Bošelová –
schválenie predaja pozemku
Bc. Ladislav Vrábeľ - predložil informácie pre schválenie predaja novovytvorenej parcely KN registra „C“
pod č. 85/298, ostatná plocha vo výmere 329 m2, tak ako bola zapísaná v geometrickom pláne č.15/2021
vyhotovenom dňa 23.3.2021 geodetom Ing. Kovalčíkom, Na Odálke 114, Fintice, 082 16, úradne
overeného dňa 08.07.2021 pod číslom G1-142/2021, katastrálne územie Valkov vo forme priameho
predaja z dôvodu vysporiadania pozemku okolia chaty. Žiadosť si podala Ing. Soňa Bošelová, Októbrová
35, 080 01 Prešov. Žiadateľ dodal aj znalecký posudok č.84/2021 vypracovanom znalcom Ing. Janou
Balunovou. Cena pozemku bola ohodnotená na 8,24 EUR/1m2.
Bc. Ladislav Vrábeľ – keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto bodu
rokovania a dal hlasovať a schváliť predaj pozemku parcela KN ,,C“ 85/298 o výmere 329 m2.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Schválenie predaja pozemku, novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 85/298, ostatná plocha vo
výmere 329 m2, tak ako bola zapísaná v geometrickom pláne č.15/2021 vyhotovenom dňa 23.3.2021
geodetom Geodetická kancelária - Ing. Kovalčík s.r.o., Na Odálke 114 , Fintice, 082 16, úradne overeného
dňa 08.07.2021 pod číslom G1-142/2021, katastrálne územie Valkov za cenu pozemku vo výške 8,24
EUR/m2, prostredníctvom priameho predaja v prospech Ing. Soňa Bošelová, Októbrová 35, 080 01 Prešov,
t.j. uznesenie č. 2/4/2021 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

c) pozemok KNC č. 92/203 ostatná plocha o výmere 308 m2 k.ú. Valkov, Ľudovít Nemec –
schválenie predaja pozemku

Bc. Ladislav Vrabeľ - predložil schválenie predaja novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č.92/203,
ostatná plocha vo výmere 308 m2 , tak ako bola zapísaná v geometrickom pláne č.49/2021 vyhotovenom
dňa 23.06.2021 geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného
dňa 14.07.2021 pod číslom G1-152/2021, katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja z dôvodu
vysporiadania pozemkov okolo chaty. Žiadosť si podal Ľudovít Nemec, Šmeralová 1, 080 01 Prešov.
Žiadateľ dodal aj znalecký posudok č.48/2021 vypracovanom znalcom Ing. Michalom Malinom dňa
26.07.2021. Cena pozemku bola ohodnotená na 8,60 EUR/1m2.

Bc. Ladislav Vrábeľ – predmetný predaj pozemku počíta aj so zapísaním ťarchy – vecného bremena pre
plánovanú výstavbu spoločnej kanalizačnej a vodovodnej prípojky pre občanov chát nachádzajúcich sa na
trase pripojenia, ako bolo uvedené v pôvodnej žiadosti p. Nemca. Keďže k zámeru už neboli žiadne
pripomienky, starosta ukončil diskusiu k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať a schváliť zámer predaj
pozemku parcela KN ,,C“ 92/203 o výmere 308 m2.
Bc. Ladislav Vrábeľ – keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto bodu
rokovania a dal hlasovať a schváliť predaj pozemku parcela KN ,,C“ 85/298 o výmere 329 m2.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Schválenie predaja pozemku, novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/203, ostatná plocha vo
výmere 308 m2 , tak ako bola zapísaná v geometrickom pláne č.49/2021 vyhotovenom dňa 23.06.2021
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa 14.07.2021
pod číslom G1-152/2021, katastrálne územie Valkov za cenu pozemku vo výške 8,60 EUR/m2,
prostredníctvom priameho predaja v prospech Ľudovít Nemec, Šmeralová 1, 080 01 Prešov a zriadenie
vecného bremena pre uloženie inžinierskych sieti a ich opráv v prospech obce Bžany ako oprávneného
z vecného bremena, t.j. uznesenie č. 3/4/2021 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

d) Pozemok KNC č. 219/51 ostatná plocha o výmere 340 m2 ,k.ú. Valkov, Dušan Špilár –
schválenie predaja pozemku
Bc. Ladislav Vrabeľ - predniesol schválenie predaja obecnej parcely KN registra „C“ pod č.219/51, ostatná
plocha vo výmere 340 m2 , katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja z dôvodu vysporiadania
pozemkov okolo chaty. Žiadosť si podal Dušan Špilár, Chotčanská 85/1, Stropkov. Žiadateľ dodal aj
znalecký posudok č.29/2021 vypracovanom znalcom Ing. Jaroslavom Petrekom zo dňa 30.06.2021. Cena
pozemku bola ohodnotená na 7,71 EUR/1m2. Pozemok má tvar písmena “L”. V jednej z jeho časti je
uvažovaná realizácie prechodu vodovodu (príloha žiadosti je Stavebné konanie), ktorý zároveň povedie aj
cez ďalší pozemok žiadateľa (219/53). Druhá časť pozemku je priekopa priľahlá k ceste.
Poslanci sa oboznámili s danou žiadosťou a starosta obce informoval, že sa so žiadateľom stretol navrhol
schváliť zámer predaja pozemku s tým, že pri predaji budú musieť byť vytvorené ťarchy pre IS a prístupu
k ostatným pozemkom.

Poslanci sa situáciou oboznámili a starosta navrhol hlasovať za schválenie predaja pozemku.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Schválenie predaja pozemku, parcely KN registra „C“ pod č.219/51, ostatná plocha vo výmere 340 m2 ,
katastrálne územie Valkov za cenu pozemku vo výške 7,71 EUR/m2, prostredníctvom priameho predaja v
prospech Dušan Špilár, Chotčanská 85/1, Stropkov a zriadenie vecného bremena pre uloženie

inžinierskych sieti a ich opráv v prospech obce Bžany ako oprávneného z vecného bremena, t.j. uznesenie
č. 4/4/2021 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

e) Predaj pozemku KNC č. 85/270 ostatná plocha o výmere 83 m2 ,k.ú. Valkov, MUDr. Gabriela
Bernasovská - schválenie predaja pozemku
Bc. Ladislav Vrabeľ - predložil schválenie predaja parcely KN registra „C“ pod č.85/270, ostatná plocha vo
výmere 83 m2 , katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja z dôvodu vysporiadania pozemkov
okolo chaty. Žiadosť si podala MUDr. Gabriela Bernasovská, Námestie hraničiarov 12, Bratislava. Žiadateľ
dodal aj znalecký posudok č.50/2021 vypracovanom znalcom Ing. Ladislavom Dubasom dňa 14.08.2021.
Cena pozemku bola ohodnotená na 17,07 EUR/1m2.
Bc. Ladislav Vrábeľ – keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto bodu
rokovania a dal hlasovať a schváliť predaj pozemku parcela KN ,,C“ 85/270 o výmere 83 m2.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Schválenie predaja pozemku, parcely KN registra „C“ pod č. 85/270, ostatná plocha vo výmere 83 m2 ,
katastrálne územie Valkov za cenu pozemku vo výške 17,07 EUR/m2, prostredníctvom priameho predaja
v prospech MUDr. Gabriela Bernasovská, Námestie hraničiarov 12, Bratislava t.j. uznesenie č. 5/4/2021
bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
f)

predaj novovzniknutej parcely KNC 245/265, ostatná plocha o výmere 83 m2 ,k.ú. Valkov na
žiadosť o odkúpenie pozemku – Eva Hirčková - schválenie predaja pozemku

Bc. Ladislav Vrabeľ - predložil schválenie predaja novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č.245/265,
ostatná plocha vo výmere 41 m2 , katastrálne územie Valkov tak ako bola zapísaná v geometrickom pláne
č. 73/2021 vyhotovenom dňa 17.8.2021 geodetom GEOTREND Július Köszaga , úradne overeného dňa
4.10.2021 pod číslom G1-2016/2021 vo forme priameho predaja z dôvodu vysporiadania pozemkov okolo
chaty. Žiadosť si podala Mgr. Eva Hirčková, Pavlovičová 10, Svidník. Žiadateľ dodal aj znalecký posudok
č.233/2021 vypracovanom znalcom Ing. Emilom Matim dňa 15.08.2021. Cena pozemku bola ohodnotená
na 20,29 EUR/1m2.

Bc. Ladislav Vrábeľ – keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto bodu
rokovania a dal hlasovať a schváliť predaj pozemku parcela KN ,,C“ 85/270 o výmere 83 m2.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková

Schválenie predaja pozemku, novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 245/265, ostatná plocha vo
výmere 41m2 , tak ako bola zapísaná v geometrickom pláne č.73/2021 vyhotovenom dňa 17.8.2021
geodetom GEOTREND Július Köszaga, úradne overenom dňa 4.10.2021 pod č. G1-216/2021 katastrálne
územie Valkov za cenu pozemku vo výške 20,29 EUR/m2, prostredníctvom priameho predaja v prospech
Mgr. Eva Hirčková, Pavlovičová 10, Svidník t.j. uznesenie č. 6/4/2021 bolo potrebnou väčšinou hlasov
schválené.

g) predaj novovzniknutej parcely KNC 92/202, ostatná plocha o výmere 81 m2 ,k.ú. Valkov na
žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú Valkov – Kamil Fedorišin - schválenie predaja pozemku
Bc. Ladislav Vrabeľ - predniesol schválenie predaja novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č.92/202,
ostatná plocha vo výmere 81 m2 , katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja z dôvodu
vysporiadania pozemkov okolo chaty a prístupovej cesty. Žiadosť si podal Kamil Fedorišin, Chotčanská
220/115, Stropkov. Žiadateľ dodal aj znalecký posudok č.4/2021 vypracovanom znalcom Ing. Mironom
Mikitom zo dňa 15.06.2021. Cena pozemku bola ohodnotená na 16,83 EUR/1m2.
Bc. Ladislav Vrábeľ – keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto bodu
rokovania a dal hlasovať a schváliť predaj pozemku, novovytvorenej parcely KN ,,C“ 92/202 o výmere 81
m2.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Schválenie predaja pozemku, novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/202, ostatná plocha vo
výmere 81 m2, tak ako bola zapísaná v geometrickom pláne č. 42/2021 vyhotovenom dňa 28.5.2021
geodetom Ján Štiavnický geodetické a kartograf. práce, úradne overený dňa 4.6.2021 pod číslom G1 123/2021, katastrálne územie Valkov za cenu pozemku vo výške 16,83 EUR/m2, prostredníctvom
priameho predaja v prospech Kamil Fedorišin, Chotčanská 220/115, Stropkov t.j. uznesenie č. 7/4/2021
bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

h) Schválenie predaja novovzniknutých parciel KNC 219/70 o výmere 339m2, 219/71 o výmere
138 m2, KNC 219/72 o výmere 451 m2 a KNC 219/73 ostatná plocha o výmere 34 m2 ,k.ú.
Valkov na žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú Valkov – Simona Medvecová
Bc. Ladislav Vrabeľ - navrhol poslancom schválenie predaja novovytvorených parciel KN registra „C“ pod
č. 219/70, ostatná plocha vo výmere 339 m2 , KN registra „C“ pod č. 219/71, ostatná plocha vo výmere
138 m2, KN registra „C“ pod č. 219/72, ostatná plocha vo výmere 451 m2 a KN registra „C“ pod č. 219/73,
ostatná plocha vo výmere 34 m2 tak ako boli zapísané v geometrickom pláne č.56/2021 vyhotovenom dňa
06.07.2021 geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa
18.08.2021, katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja z dôvodu oddelenia pozemkov
a vysporiadania okolia pozemku KN C 219/10 na ktorom sa nachádza tenisový kurt a pozemok je
klasifikovaný ako ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné (kód spôsobu
využívania). K zámeru odpredať a oddeliť všetky tieto pozemky došlo po žiadosti vysporiadania okolia

súčasného tenisového ihriska, pre možnosti jeho vysporiadania a rozšírenia. Žiadateľom je majiteľka
pozemku KN C 219/10, Simona Medvecová, Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou. Znaleckým posudkom
č.32/2021 vypracovanom znalcom Ing. Jaroslavom Petrekom, ul. Dragovská 1, 040 01 Košice bola cena
pozemkov stanovená na 17,79 EUR/m2 pre parcely 219/71, 219/73. Pre parcelu 219/72 bola cena
stanovená na 15,12 EUR/m2 a parcelu 219/70 na 14,94 EUR/m2.
Poslanci sa oboznámili so súčasnou situáciou a geometrickým plánom, s možnosťou prístupu k danému
pozemku a myšlienkou prerozdelenia pozemkov uvedených v danej žiadosti.
Pri tomto schvaľovaní požiadal o slovo prítomný p. František Galčík. Ako majiteľ susedného pozemku
požiadal o odkúpenie obecnej parcely nachádzajúcej sa medzi jemu patriacim pozemkom (219/47)
a pozemkom p. Simony Medvecovej (219/10). P. Medvecová požiadala o túto časť taktiež v zámere
schválenom na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve (parcela 219/73 o výmere 34 m2). Pán Galčík
ozrejmil obecnému zastupiteľstvu, že svoju oficiálnu žiadosť doručil na Obecný úrad 16.08.2021, teda 4
dni pred konaním predošlého zastupiteľstva, no táto informácia nebola oznámená na obecnom
zastupiteľstve pri schvaľovaní pôvodného zámeru v prospech pani Medvecovej. Dôvod prečo neboli
poslanci oboznámení s touto žiadosťou nebol vysvetlený ani v pokračujúcej diskusii. Pán Galčík ďalej
uviedol aj svoj dôvod pre kúpu predmetného pozemku, nakoľko sa tam nachádzajú slnečné kolektory pre
ohrev teplej vody, ktorých je majiteľom a kúpou tohto pozemku by vyriešil vysporiadanie pozemku, ktoré
už riešil v minulosti s predchádzajúcim vedením obce.
Starosta obce ozrejmil, že pôvodný zámer už bol schválený v prospech p. Medvecovej a teda tento
navrhuje aj schváliť. Nato zareagoval aj prítomný p. Galčík mladší, ktorý sa opýtal na dôvod takého
postupu.
Starosta obce uviedol, že v takom prípade sa to môže riešiť aj formou verejno obchodnej súťaže. P.Galčík
st., oponoval, že v jeho záujme je odkúpenie len malej časti pozemku, na ktorom sa nachádza dlhodobo
jeho zariadenie a nevidí zmysel na verejno obchodnú súťaž, keďže by sa to dalo riešiť dohodou. Starosta
obce zavolal právnikovi obce, JUDr. Marekovi Bujdošovi a nechal prebiehať diskusiu cez hlasitý odposluch
telefónu. V diskusii pokračovali starosta obce, p. Galčík a p. Galčík ml. Po skončení diskusie sa rozhodlo
vyňať spornú parcelu so zámeru predaja a dohodnúť ďalší postup na tvári miesta medzi starostom,
poslancami a p. Galčíkom st.. Zvyšné tri parcely ostali v procese súhlasu predaja v prospech p.
Medvecovej.
V tejto časti stúpil do diskusie poslanec Kasarda, ktorý vyjadril svoj názor, že sa síce jedná o parcely okolo
pozemku patriacej už p. Medvecovej, na ktorom momentálne nachádza tenisové ihrisko a jej pôvodný
zámer je vysporiadanie pozemkov okolo ihriska a výstavba tribúny a šatní. No v tejto situácii prichádza do
úvahy aj možnosť zrušenia ihriska a spojením žiadaných parciel tam môže vzniknúť pozemok, resp.
pozemky pre výstavbu. Ako ďalej uviedol, daná lokalita patrí k najlukratívnejším častiam na Valkove.
Z uvedených dôvodov navrhol zvýšiť cenu pozemkov oproti cenám uvedených v znaleckom posudku. P.
Orečný sa ho opýtal akú cenu navrhuje. Cenu nakoniec navrhol poslanec Tarabčák a to 25 EUR/m2 pre
všetky 3 parcely. Ako dôvod uviedol priemernú cenu ponúkanú vo verejno-obchodnej súťaži.
Po skončení tejto diskusie, starosta obce navrhol hlasovať za schválenie predaja 3 novovytvorených
pozemkov a to parcely KN registra „C“ č. 219/70 o výmere 339m2, KN registra „C“ č. 219/71 o výmere
138 m2 a KN registra „C“ č. 219/72 o výmere 451 m2 pani Simone Medvecovej, pričom cena každého z
nich je 25 EUR/m2.

Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Schválenie predaja pozemkov, novovytvorených parciel KN registra „C“ pod č. 219/70, ostatná plocha vo
výmere 339 m2 , KN registra „C“ pod č. 219/71, ostatná plocha vo výmere 138 m2 a KN registra „C“ pod
č. 219/72, ostatná plocha vo výmere 451 m2, tak ako boli zapísané v geometrickom pláne č. 56/2021
vyhotovenom dňa 06.07.2021 geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne
overeného dňa 18.08.2021 pod G1-177/2021, katastrálne územie Valkov za kúpnu cenu pozemku
stanovenú na 25,- EUR/m2, prostredníctvom priameho predaja v prospech Simona Medvecová, Bžany
289, 090 33 Turany nad Ondavou t.j. uznesenie č. 8/4/2021 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

6.1
Schválenie nových zámerov predaja pozemkov formou priameho predaja na základe
doručených podkladov

a) Zámer predaja novovzniknutej parcely EKN 603, ostatná plocha o výmere 225 m2 ,k.ú. Valkov
na žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú Valkov – REKREA s.r.o., Lada 39
Bc. Ladislav Vrabeľ - predniesol zámer predaja obecnej parcely EKN 603 registra „E“ pod č. 603, ostatná
plocha vo výmere 225 m2 , evidovanej na LV č.682 k.ú. Valkov, vo forme priameho predaja z dôvodu
vysporiadania pozemkov okolo nehnuteľnosti a prístupovej cesty. Žiadosť si podala spoločnosť REKREA
s.r.o. Lada 39, 082 12, Kapušany. Žiadateľ dodal aj znalecký posudok č.72/2021 vypracovanom znalcom
Ing. Michalom Malinom zo dňa 22.08.2021. Cena pozemku bola ohodnotená na 9,66,- EUR/1m2.
Bc. Ladislav Vrábeľ – keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto bodu
rokovania a dal hlasovať a schváliť zámer predaja pozemku parcela KN ,,E“ č. 603 o výmere 225 m2.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Schválenie zámeru predaja pozemku, parcely KN registra „E“ pod č. 603, ostatná plocha vo výmere 225
m2, evidovanej na LV č. 682 katastrálne územie Valkov za cenu pozemku vo výške 9,66 EUR/m2,
prostredníctvom priameho predaja v prospech spoločnosti REKREA s.r.o. Lada 39, 082 12, Kapušany, IČO:
47 034 947, t.j. uznesenie č. 9/4/2021 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
b) Zámer predaja novovzniknutej parcely KNC 245/263, ostatná plocha o výmere 364 m2 ,k.ú.
Valkov na žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú Valkov – Janka Ondričková

Bc. Ladislav Vrabeľ - predniesol zámer predaja obecnej novovzniknutej parcely KNC 245/263 ostatná
plocha vo výmere 364m2 , k.ú.Valkov, vo forme priameho predaja z dôvodu vysporiadania pozemkov
okolo chaty. Žiadosť si podala Janka Ondričková, Bažantia 14, 08001 Prešov s manželom. Žiadateľ dodal aj
znalecký posudok č.71/2021 vypracovanom znalcom Ing. Michalom Malinom zo dňa 14.09.2021. Cena
pozemku bola ohodnotená na 12,20,- EUR/1m2.
Bc. Ladislav Vrábeľ – keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto bodu
rokovania a dal hlasovať a schváliť zámer predaja pozemku parcela KNC 245/263 o výmere 364 m2.

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Schválenie zámeru predaja pozemku, novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 245/263, ostatná
plocha vo výmere 364 m2, tak ako bola zapísaná v geometrickom pláne č. 62/2021 vyhotovenom dňa
18.8.2021 geodetom Ján Štiavnický geodetické a kartograf. práce, úradne overený dňa 3.9.2021 pod
číslom G1-200/2021, katastrálne územie Valkov za cenu pozemku vo výške 12,20 EUR/m2,
prostredníctvom priameho predaja v prospech Michal Ondričko, bytom Bažantia 14, Prešov a manželka
Janka Ondričková, bytom Bažantia 14, Prešov, t.j. uznesenie č. 10/4/2021 bolo potrebnou väčšinou hlasov
schválené.

c) Zámer predaja novovzniknutej parcely, pozemok diel č.1 KNC 85/71, ostatná plocha o výmere
60 m2 ,k.ú. Valkov na žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú Valkov – Mgr.Peter Gombár
a manželky Bc. Kláry Gombárovej
Bc. Ladislav Vrabeľ - predniesol zámer predaja obecnej parcely, pozemok diel č.1, ostatná plocha vo
výmere 60 m2 z parcely KN registra „C“ pod č. 85/1, katastrálne územie Valkov tak ako bol tento zapísaný
v geometrickom pláne č. 78/2021 vyhotovenom dňa 4.10.2021 geodetom Jánom Štiavnickým,
Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa 8.10.2021 pod číslom G1-219/2021 vo forme
priameho predaja z dôvodu vysporiadania pozemkov okolo chaty (zlúčenie parciel a miesta medzi dvoma
pozemkami). Žiadosť si podal Mgr.Peter Gombár, Hrnčiarska 1597/26, 091 01 Stropkov. Žiadateľ dodal aj
znalecký posudok č. 73/2021 vypracovanom znalcom Ing. Michalom Malinom zo dňa 22.10.2021. Cena
pozemku bola ohodnotená na 7,88 EUR/1m2.

Bc. Ladislav Vrábeľ – keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto bodu
rokovania a dal hlasovať a schváliť zámer predaja pozemku - diel č.1, ostatná plocha vo výmere 60 m2 z
parcely KN registra „C“ pod č. 85/1, katastrálne územie Valkov.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková

Schválenie zámeru predaja pozemku, dielu č.1 ostatná plocha vo výmere 60 m2 z parcely KN registra „C“
pod č. 85/1, katastrálne územie Valkov tak ako bol tento zapísaný v geometrickom pláne č. 78/2021
vyhotovenom dňa 4.10.2021 geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne
overeného dňa 8.10.2021 pod číslom G1-219/2021 za cenu pozemku vo výške 7,88 EUR/m2,
prostredníctvom priameho predaja v prospech Mgr. Peter Gombár, Hrnčiarska 1597/26, 091 01 Stropkov
a manželky Bc. Kláry Gombárovej, bytom Hrnčiarska 1597/26, Stropkov, t.j. uznesenie č. 11/4/2021 bolo
potrebnou väčšinou hlasov schválené.

d) Zámer predaja obecnej parcely KNC 123/102, ostatná plocha o výmere 69 m2 ,k.ú. Valkov na
žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú Valkov – Eva Vujadinovičová
Bc. Ladislav Vrabeľ - predniesol zámer predaja obecnej parcely, pozemok KNC 123/102 ostatná plocha vo
výmere 69 m2 ,k.ú.Valkov, vo forme priameho predaja z dôvodu vysporiadania pozemkov okolo chaty a
prístupovej cesty. Žiadosť si podala Eva Vujadinovičová, A. Sládkoviča 802/4, 082 21, V. Šariš. Žiadateľka
dodala aj znalecký posudok č.70/2021 vypracovanom znalcom Ing. Michalom Malinom zo dňa 11.09.2021.
Cena pozemku bola ohodnotená na 12,07 EUR/1m2.
Bc. Ladislav Vrábeľ – keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto bodu
rokovania a dal hlasovať a schváliť zámer predaja pozemku parcela KNC 123/102 o výmere 69 m2.

Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Schválenie zámeru predaja pozemku, parcely KN registra „C“ pod č. 123/102, ostatná plocha vo výmere
69 m2 , katastrálne územie Valkov za cenu pozemku vo výške 12,07 EUR/m2, prostredníctvom priameho
predaja v prospech Eva Vujadinovičová, A. Sládkoviča 802/4, 082 21 V. Šariš, t.j. uznesenie č. 12/4/2021
bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

e) Zámer predaja novovytvorených parciel KNC č. 123/231, ostatná plocha o výmere 48 m2 a KNC
117/95, ostatná plocha o výmere 111 m2 k.ú. Valkov, Ing. Jaroslav Humeník – pokračovanie
v zámere
Bc. Ladislav Vrabeľ - predniesol informácie o pokračovaní zámeru predaja novovytvorených parciel KN
registra „C “pod č.123/231, ostatná plocha vo výmere 48 m2 a KN registra “C”, č. 117/95, ostatná plocha
vo výmere 111 m2, tak ako boli tieto zapísané v geometrickom pláne č.150/2020 vyhotovenom dňa
26.11.2020 geodetom Ing. Jozefom Kaščákom, GeoReal, Nemčiková 2, 08001 Prešov, úradne overeného
dňa 22.01.2021 pod číslom G1-9/2021, katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja z dôvodu
vytvorenie prístupovej cesty k svojej nehnuteľnosti (KNC 123/231) a KNC 117/95 na oddelenie pozemkov
parc. č. 117/94-95. Žiadosť si podal Ing. Jaroslav Humeník, Oravská 1, 080 01 Prešov. Žiadateľ dodal aj
znalecký posudok č.12/2021 vypracovanom znalcom Ing. Michalom Malinom 23.02.2021. Cena pozemku
bola ohodnotená na 10,46, - EUR/1m2 za pozemok CNK 123/231 a 9,15 EUR/m2 za CNK 117/95.

Bc. Ladislav Vrábeľ – k tomuto bodu boli pripomienky na predchádzajúcich obecných zatupiteľstvách ,
nakoľko uvedené pozemky neboli jasne definované pre potreby kúpy. Žiadateľ pred podaním žiadosti o
predaj pozemkov vyžiadal od obce aktuálne územno plánovacie informácie kde v odpovedi mu bolo
oznámené, že prípadné nové pozemky KNC (117/94,117/90) a existujúci 123/231 nie sú určené na
výstavbu rekreačnej chaty. Následne požiadal o kúpu pozemku 117/94, ale v žiadosti neuviedol dôvod
kúpy. V danej časti sa nachádza jediná možná alternatíva prístupovej cesty k pozemkom obce
nachádzajúcich sa za Valkovským potokom (KNC 117/1).
Po osobnom stretnutí starostu a poslancov obecného zastupiteľstva so žiadateľom na mieste predaja,
boli všetky dôvody kúpy ozrejmené, ale vzhľadom k aktuálnej situácii, navrhli poslanci zvýšiť predajnú cenu
pozemku KNC 117/95 na 15 eur za m2 s čím žiadateľ súhlasil. Pri pozemku 123/231 navrhlo Obecné
zastupiteľstvo zriadiť vecné bremeno pre právo prechodu majiteľom okolitých pozemkov, nakoľko sa
jedná o prístupovú cestu.
Poslanci sa situáciou oboznámili a starosta navrhol hlasovať za schválenie predaja pozemkov.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Schválenie zámeru predaja novovytvorených parciel KN registra „C “pod č.123/231, ostatná plocha vo
výmere 48 m2 a KN registra “C”, č. 117/95, ostatná plocha vo výmere 111 m2, tak ako boli tieto zapísané
v geometrickom pláne č.150/2020 vyhotovenom dňa 26.11.2020 geodetom Ing. Jozefom Kaščákom,
GeoReal, Nemčiková 2, 08001 Prešov, úradne overeného dňa 22.01.2021 pod číslom G1-9/2021,
katastrálne územie Valkov za cenu pozemku vo výške 15,- EUR/m2 vo forme priameho predaja v prospech
Ing. Jaroslav Humeník, Oravská 1, 080 01 Prešov, t.j. uznesenie č. 13/4/2021 bolo potrebnou väčšinou
hlasov schválené.

7. Rozšírenie cintorína- zaslanie žiadostí na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu - informácia
Starosta obce Bc. Ladislav Vrábeľ informoval poslancov o zaslaní ponuky vypracovanej právnikom obce
majiteľom pozemkov v okolí cintorína, ktoré by mohli byť využité na jeho rozšírenie. Ďalší postup bude
stanovený po doručení odpovedí.

8. Oznámenie o zverejnení OVS na web stránke, úradnej tabuli a v novinách
V tomto bode starosta obce Bc. Ladislav Vrábeľ informoval poslancov o zverejnení obchodno-verejnej
súťaže pre predaj pozemku KNC 92/190 ostatná plocha o výmere 507 m2 formou obchodnou verejnej
súťaže, ktorej predaj bol schválený na predošlom zastupiteľstve. Informácia bola zverejnená v miestnom
denníku ako aj úradnej tabuli a na webovej stránke obce.

9. Diskusia, Rôzne
a) Schválenie nákupu chladiaceho zariadenie pre zosnulých
Pri predošlej diskusii ohľadom odkúpenia pozemkov ponúknutých Vodohospodárskou výstavbou, š.p
a možnosti rozšírenia cintorína poslanec Tarabčák pripomenul aj zvážiť možnosť kúpy chladiaceho
zariadenia pre zosnulých. Starosta obce navrhol zistiť podmienky pre možný nákup a cenu boxu. Zároveň
požiadal poslancov pre schválenie nákupu chladiaceho zariadenia pre zosnulých.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková

b) Riešenie prístupovej cesty pre novovytvorené parcely, návrh pre geometrický posun dvoch
parciel (KNC 92/47, KNC 92/135), k.ú. Valkov
Starosta obce informoval poslancov, že pri vytváraní prístupovej cesty pre nedávno predané parcely
nachádzajúcich sa v časti nad kostolom zistili, že dva pozemky komplikujú výstavbu novej cesty k ostatným
pozemkom nakoľko ich hranice posúvajú cestu do strmého svahu. Jednoduchším riešením by bolo
posunutie parciel v jednom smere nakoľko na to existuje priestor. Starosta ozrejmil, že pozemky už boli
predané vo verejno obchodnej súťaži a teda pre navrhované riešenie potrebuje súhlas majiteľov. Výdavky
s tým spojené by boli hradené obcou. Starosta obce ďalej informoval, že na dokončenie cesty bude
potrebné dokúpiť ešte kamenivo (makadam), ktorého nákup a dôvod boli schválené na predošlom
obecnom zastupiteľstve. Poslanci nemali k daným návrhom žiadne pripomienky. Starosta navrhol hlasovať
pre schválenie oboch návrhov.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková

c) Riešenie odvodnenia ďa žďovej vody v obci Bžany, časť „pod Hájenkou“
Poslanec Tarabčák navrhol obecnému zastupiteľstvu zvážiť možnosti pre výstavbu, vytvorenie kanála,
žľabu pre odvod dažďovej vody na ceste „pod Hájenkou“ v úseku ku odbočke (cca 150 m). Tento problém
je známy no dlhodobo neriešený. Starosta a ostatní poslanci s daným návrhom súhlasili a preto sa dohodli,
že dajú vypracovať predbežné ponuky od rôznych zhotoviteľov kvôli určeniu predbežnej ceny. Na základe
rozpočtu sa obecné zastupiteľstvo rozhodne aké budú ďalšie kroky. Starosta obce vyzval poslancov
hlasovať pre daný návrh.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková

d) Informácie o stave zákazky pre inštaláciu kamerového systému a verejného osvetlenia v časti
Valkov
Peter Orečný, pri kontrole bodov z predošlého zasadania, sa opýtal na súčasný stav pre inštaláciu
kamerového systému a verejného osvetlenia financovaných formou malých zákaziek.
Starosta obce odpovedal, že sa v ostatnom období kamerový systém neriešil. Pri verejnom osvetlení bolo
osadených cca 18 stĺpov s LED osvetlením za cenu cca 4600,- EUR.
e) Oprava verejného rozhlasu v obci Bžany
Poslanec Tarabčák otvoril v diskusii tému, ktorá sa týka nefunkčného verejného rozhlasu v obci Bžany.
Starosta obce spomenul, že táto téma už bola niekoľkokrát spomínaná. Ako riešenie navrhol zavolať servis,
ktorý určí príčinu poruchy a navrhne možnosti opravy. Starosta navrhol hlasovať za tento návrh.
Hlasovanie poslancov:
počet poslancov:5 prítomní:4 neprítomní:1, za:4, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0
Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková

f)

Zmena územného plánu obce – súčasný stav

Peter Orečný sa opýtal členov obecného zastupiteľstva na aktuálny stav konania zmeny územného
konania, ktoré bolo začaté vo februári 2021. Ako hlavný dôvod uviedol, že síce zmena územného plánu
prebieha, no momentálne nie je k tejto veci žiadna možnosť prístupu verejnosti k nahliadnutiu o aké
zmeny sa jedná, ako môže verejnosť žiadať a pridať podnety a akú formu je potrebné zvoliť pre možnosti
zmien. Starosta obce priamo na obecnom zastupiteľstve zavolal p. Boskovej, ktorá celý proces zmeny
vypracováva a otázky boli položené priamo formou hlasitého odposluchu. Pani Bosková uviedla, že zmeny
sú už nachystané, čaká na odpovede z určitých inštitúcii a v dohľadnej dobe by chcela už navrhnúť
neformálne stretnutie s poslancami obce a po ich pripomienkovaní by bolo možné prejsť k finálnej verzii.
Pán Orečný zopakoval svoju otázku, ako sa môže verejnosť vstúpiť do konania, napr. pre podnet na
vytvorenie prístupovej cesty a prediskutovať aj ďalšie prípadne možnosti. Pani Bosková uviedla, že by to
bolo možné urobiť práve na neformálnom stretnutí, čo by bolo dobré vykonať čo najskôr, lebo vo finálnej
fáze nie je možné už nové zmeny žiadať, dá sa už len z navrhnutých zmien odoberať. Následne bol hovor
ukončený. Na základe uvedeného požiadal Peter Orečný starostu obce o sprostredkovanie stretnutia s p.
Boskovou aby sa verejnosť mohla čím skôr zapojiť a prípadne doplniť aj zmeny, ktoré dlhodobo neboli
riešené a hľadať tak efektívne možnosti kým tento proces zmeny územného konania pokračuje.
Starosta obce potvrdil, že takéto stretnutie v krátkej dobe zorganizuje.

g) Názov ulíc
Starosta obce informoval, že sa momentálne v danej veci čaká na výstup zakreslenej situácie od p. Urbana
(geodet) a následne sa bude pripomienkovať, či daná situácia vyhovuje občanom a dohodnú sa finálne
mená pre názvy ulíc. Situáciu potvrdil aj pán Urban ,ktorému pán starosta zavolal priamo na obecnom
zastupiteľstve.

10. Záver
Bc. Ladislav Vrábeľ sa v závere poďakoval všetkým prítomným za konštruktívnu atmosféru na zasadnutí a
ukončil 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2021.

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Overovatelia:
Bc. Simona Simčáková ..........................................
Ing. Miloš Vrábeľ ............................................

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 1/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje predaj:
novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 117/96, ostatná plocha vo výmere 91 m2, tak ako bola táto
ako zapísaná v geometrickom pláne č.34/2021 vyhotovenom dňa 21.04.2021 geodetom Jánom
Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overenom dňa 18.5.2021 pod č. G1-95/2021,
katastrálne územie Valkov (LV č.1) v prospech
Mgr. Zdenko Hudák, Kotrádova 5169/4, Prešov - spoluvlastnícky podiel 1/3
Koštial Ľubomír, Dukelská 61/68, Giraltovce - spoluvlastnícky podiel 1/3
Ing. Humeník Jaroslav, Oravská 6433/1, Prešov - spoluvlastnícky podiel 1/3
za kúpnu cenu vo výške 12,42 EUR/m2.
určuje:
predaj novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 117/96, ostatná plocha vo výmere 91 m2, tak ako
bola táto ako zapísaná v geometrickom pláne č.34/2021 vyhotovenom dňa 21.04.2021 geodetom Jánom
Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overenom dňa 18.5.2021 pod č. G1-95/2021,
katastrálne územie Valkov (LV č.1) je vykonaný formou priameho predaja.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 2/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje predaj:
novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 85/298, ostatná plocha vo výmere 329 m2, tak ako bola
zapísaná v geometrickom pláne č.15/2021 vyhotovenom dňa 23.3.2021 geodetom Geodetická kancelária Ing. Kovalčík s.r.o., Na Odálke 114, Fintice, 082 16, úradne overeného dňa 08.07.2021 pod číslom G1142/2021, katastrálne územie Valkov (LV č.1) v prospech
Ing. Soňa Bošelová, Októbrová 35, 080 01 Prešov
za kúpnu cenu vo výške 8,24 EUR/m2.
určuje:
predaj novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 85/298, ostatná plocha vo výmere 329 m2, tak ako
bola zapísaná v geometrickom pláne č.15/2021 vyhotovenom dňa 23.3.2021 geodetom Geodetická
kancelária - Ing. Kovalčík s.r.o., Na Odálke 114, Fintice, 082 16, úradne overeného dňa 08.07.2021 pod
číslom G1-142/2021, katastrálne územie Valkov (LV č.1) je vykonaný formou priameho predaja.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 3/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje predaj:
novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/203, ostatná plocha vo výmere 308 m2 , tak ako bola
zapísaná v geometrickom pláne č.49/2021 vyhotovenom dňa 23.06.2021 geodetom Jánom Štiavnickým,
Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa 14.07.2021 pod číslom G1-152/2021,
katastrálne územie Valkov (LV č.1) v prospech
Ľudovít Nemec, Šmeralová 1, 080 01 Prešov
za kúpnu cenu vo výške 8,60 EUR/m2.
určuje:
predaj novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/203, ostatná plocha vo výmere 308 m2 , tak ako
bola zapísaná v geometrickom pláne č.49/2021 vyhotovenom dňa 23.06.2021 geodetom Jánom
Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa 14.07.2021 pod číslom G1152/2021, katastrálne územie Valkov (LV č.1) je vykonaný formou priameho predaja.
Schvaľuje: zriadenie vecného bremena na prevádzanej parcele pre uloženie inžinierskych sietí a ich opráv
v prospech obce Bžany ako oprávneného z vecného bremena.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 4/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje predaj:
pozemku, parcely KN registra „C“ pod č.219/51, ostatná plocha vo výmere 340 m2, katastrálne územie
Valkov (LV č.1) v prospech
Dušan Špilár, Chotčanská 85/1, Stropkov
za kúpnu cenu vo výške 7,71 EUR/m2.
určuje:
predaj pozemku, parcely KN registra „C“ pod č.219/51, ostatná plocha vo výmere 340 m2, katastrálne
územie Valkov (LV č.1) je vykonaný formou priameho predaja.
Schvaľuje: zriadenie vecného bremena na prevádzanej parcele pre uloženie inžinierskych sietí a ich opráv
v prospech obce Bžany ako oprávneného z vecného bremena.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc .Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 5/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje predaj:
pozemku, parcely KN registra „C“ pod č. 85/270, ostatná plocha vo výmere 83 m2, katastrálne územie
Valkov (LV č.1) v prospech
MUDr. Gabriela Bernasovská, Námestie hraničiarov 12, Bratislava
za kúpnu cenu vo výške 17,07 EUR/m2.
určuje:
predaj pozemku, parcely KN registra „C“ pod č. 85/270, ostatná plocha vo výmere 83 m2, katastrálne
územie Valkov (LV č.1) je vykonaný formou priameho predaja.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 6/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje predaj:
novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 245/265, ostatná plocha vo výmere 41m2, tak ako bola
zapísaná v geometrickom pláne č.73/2021 vyhotovenom dňa 17.8.2021 geodetom GEOTREND Július
Köszaga, úradne overenom dňa 4.10.2021 pod č. G1-216/2021 katastrálne územie Valkov (LV č.1)
v prospech
Mgr. Eva Hirčková, Pavlovičová 10, Svidník
za kúpnu cenu vo výške 20,29 EUR/m2.
určuje:
predaj novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 245/265, ostatná plocha vo výmere 41m2, tak ako
bola zapísaná v geometrickom pláne č.73/2021 vyhotovenom dňa 17.8.2021 geodetom GEOTREND Július
Köszaga, úradne overenom dňa 4.10.2021 pod č. G1-216/2021 katastrálne územie Valkov (LV č.1) je
vykonaný formou priameho predaja.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje predaj:
novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/202, ostatná plocha vo výmere 81 m2, tak ako bola
zapísaná v geometrickom pláne č. 42/2021 vyhotovenom dňa 28.5.2021 geodetom Ján Štiavnický
geodetické a kartograf. práce, úradne overený dňa 4.6.2021 pod číslom G1 -123/2021, katastrálne územie
Valkov (LV č.1) v prospech
Kamil Fedorišin, Chotčanská 220/115, Stropkov
za kúpnu cenu vo výške 16,83 EUR/m2.
určuje:
predaj novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/202, ostatná plocha vo výmere 81 m2, tak ako
bola zapísaná v geometrickom pláne č. 42/2021 vyhotovenom dňa 28.5.2021 geodetom Ján Štiavnický
geodetické a kartograf. práce, úradne overený dňa 4.6.2021 pod číslom G1 -123/2021, katastrálne územie
Valkov (LV č.1) je vykonaný formou priameho predaja.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc .Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 8/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje predaj:
novovytvorených parciel KN registra „C“ pod č. 219/70, ostatná plocha vo výmere 339 m2, KN registra
„C“ pod č. 219/71, ostatná plocha vo výmere 138 m2 a KN registra „C“ pod č. 219/72, ostatná plocha vo
výmere 451 m2, tak ako boli zapísané v geometrickom pláne č. 56/2021 vyhotovenom dňa 06.07.2021
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa 18.08.2021
pod G1-177/2021, katastrálne územie Valkov (LV č.1) v prospech
Simona Medvecová, Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou
za kúpnu cenu vo výške 25,- EUR/m2.
určuje:
predaj novovytvorených parciel KN registra „C“ pod č. 219/70, ostatná plocha vo výmere 339 m2, KN
registra „C“ pod č. 219/71, ostatná plocha vo výmere 138 m2 a KN registra „C“ pod č. 219/72, ostatná
plocha vo výmere 451 m2, tak ako boli zapísané v geometrickom pláne č. 56/2021 vyhotovenom dňa
06.07.2021 geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa
18.08.2021 pod G1-177/2021, katastrálne územie Valkov (LV č.1) je vykonaný formou priameho predaja.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 9/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje zámer predaja:
pozemku, parcely KN registra „E“ pod č. 603, ostatná plocha vo výmere 225 m2, katastrálne územie Valkov
(LV č.682) v prospech
spoločnosti REKREA s.r.o. Lada 39, 082 12, Kapušany, IČO: 47 034 947
za kúpnu cenu vo výške 9,66 EUR/1m2.
určuje:
že zámer predaja parcely KN registra „E“ pod č. 603, ostatná plocha vo výmere 225 m2, katastrálne územie
Valkov (LV č.682) sa vykoná formou priameho predaja.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 10/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje zámer predaja:
novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 245/263, ostatná plocha vo výmere 364 m2, tak ako bola
zapísaná v geometrickom pláne č. 62/2021 vyhotovenom dňa 18.8.2021 geodetom Ján Štiavnický
geodetické a kartograf. práce, úradne overený dňa 3.9.2021 pod číslom G1-200/2021, katastrálne územie
Valkov (LV č.1) v prospech
Michal Ondričko, bytom Bažantia 14, Prešov a manželka Janka Ondričková, bytom Bažantia 14, Prešov
za kúpnu cenu vo výške 12,20 EUR/1m2.
určuje:
že zámer predaja parcely KN registra „C“ pod č. 245/263, ostatná plocha vo výmere 364 m2, tak ako bola
zapísaná v geometrickom pláne č. 62/2021 vyhotovenom dňa 18.8.2021 geodetom Ján Štiavnický
geodetické a kartograf. práce, úradne overený dňa 3.9.2021 pod číslom G1-200/2021, katastrálne územie
Valkov (LV č.1) sa vykoná formou priameho predaja.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 11/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje zámer predaja:
pozemku, dielu č.1 ostatná plocha vo výmere 60 m2 z parcely KN registra „C“ pod č. 85/1, katastrálne
územie Valkov tak ako bol tento zapísaný v geometrickom pláne č. 78/2021 vyhotovenom dňa 4.10.2021
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa 8.10.2021 pod
číslom G1-219/2021, katastrálne územie Valkov (LV č.1) v prospech
Mgr. Peter Gombár, Hrnčiarska 1597/26, 091 01 Stropkov a manželky Bc. Kláry Gombárovej, bytom
Hrnčiarska 1597/26, Stropkov
za kúpnu cenu vo výške 7,88 EUR/1m2.
určuje:
že zámer predaja pozemku, dielu č.1 ostatná plocha vo výmere 60 m2 z parcely KN registra „C“ pod č. 85/1,
katastrálne územie Valkov tak ako bol tento zapísaný v geometrickom pláne č. 78/2021 vyhotovenom dňa
4.10.2021 geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa
8.10.2021 pod číslom G1-219/2021, katastrálne územie Valkov (LV č.1) sa vykoná formou priameho
predaja.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 12/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje zámer predaja:
pozemku, parcely KN registra „C“ pod č. 123/102, ostatná plocha vo výmere 69 m2, katastrálne územie
Valkov (LV č.1) v prospech
Eva Vujadinovičová, A. Sládkoviča 802/4, 082 21 V. Šariš
za kúpnu cenu vo výške 12,07 EUR/1m2.
určuje:
že zámer predaja parcely KN registra „C“ pod č. 123/102, ostatná plocha vo výmere 69 m2, katastrálne
územie Valkov (LV č.1) sa vykoná formou priameho predaja.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 13/4/2021
z 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 28.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
Schvaľuje zámer predaja:
novovytvorených parciel KN registra „C “pod č.123/231, ostatná plocha vo výmere 48 m2 a KN registra
“C”, č. 117/95, ostatná plocha vo výmere 111 m2, tak ako boli tieto zapísané v geometrickom pláne
č.150/2020 vyhotovenom dňa 26.11.2020 geodetom Ing. Jozefom Kaščákom, GeoReal, Nemčiková 2,
08001 Prešov, úradne overeného dňa 22.01.2021 pod číslom G1-9/2021, katastrálne územie Valkov (LV
č.1) v prospech
Ing. Jaroslav Humeník, Oravská 1, 080 01 Prešov
za kúpnu cenu vo výške 15,- EUR/1m2.
určuje:
že zámer predaja novovytvorených parciel KN registra „C “pod č.123/231, ostatná plocha vo výmere 48
m2 a KN registra “C”, č. 117/95, ostatná plocha vo výmere 111 m2, tak ako boli tieto zapísané v
geometrickom pláne č.150/2020 vyhotovenom dňa 26.11.2020 geodetom Ing. Jozefom Kaščákom,
GeoReal, Nemčiková 2, 08001 Prešov, úradne overeného dňa 22.01.2021 pod číslom G1-9/2021,
katastrálne územie Valkov (LV č.1) sa vykoná formou priameho predaja.
Podpísané dňa: 28.10.2021
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov: 5
za: 4
proti: 0

prítomní: 4
zdržal sa: 0

Za: Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, Bc. Simona Simčáková
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní: 1
nehlasoval: 0

