Z Á P I S N I C A č. 4/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bžanoch konaného dňa 14. 04. 2015.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie navrhovateľa
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Prejedanie rozhodnutí Okresného úradu Stropkov, odboru katastra o prerušení konania
o povolenie vkladov kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľnosti na pozemky v k. ú. Valkov ,
ktoré boli predané rozhodnutím obecného zastupiteľstva v mesiacoch október a november
2014 pre, Mgr. Kaňuka Jozefa Prešov vo výmere 519 m2 ,Radovana Gombitu, Stropkov vo
výmere 401 m2 a Mareka Kmeca, Soľ vo výmere 397 m2
6.Prejednanie záverečného účtu za rok 2014, správy o audite za rok 2013 a návrh na
vypracovanie auditu za rok 2014
7.Odomykanie Domaše dňa 02. 05. 2015
8. Deň matiek - oslavy
9.Verejné osvetlenie - informácia o realizácii projektu, rekonštrukcia elektrickej siete
informácia.
10. Prejednanie LTS v rekreačnej oblasti Domaša Valkov
11. Prejednanie cenníka služieb počas LTS v rekreačnej oblasti Domaša Valkov
12. Zásady nakladania s majetkom obce, návrh na predaj pozemkov v k.ú. Valkov
13. Prejednanie podmienok prevádzkovania pohrebiska a úpravy areálu cintorína
14. Žiadosti, informácie, rôzne.
15. Schválenie uznesenia
16. Záver.
V bode 1 Starostka obce všetkých privítala a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Konštatovala, že sú prítomní všetci piati poslanci obecného zastupiteľstva, takže OZ je
uznášania schopné. Prítomným poslancom prečítala program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s návrhom na jeho doplnenie . Po prečítaní programu vyzvala prítomných, či
chce ešte niekto doplniť tento program. Keďže ďalšie návrhy na doplnenie programu neboli
bol program jednohlasne schválený po zapracovaní návrhov podaných starostkou obce.
V bode 2. Za zapisovateľa bola určená Mgr. Adriana Sukovská . Za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí a schválení poslanci Vladimír Šintaj a Miroslav Vitkovský .
V bode 3 Za navrhovateľa uznesenia bol schválený poslanec Juraj Kasarda
V bode 4 Bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ dňa 23. 02. 2015
V bode 5 Poslanci prerokovali rozhodnutia Okresného úradu Stropkov, odboru katastra o
prerušení konania o povolení vkladu kúpnych zmlúv na pozemky v k. ú. Valkov , ktoré boli
predané rozhodnutím obecného zastupiteľstva v mesiacoch október a
november
2014 ,Radovana Gombitu, Stropkov vo výmere 401 m2 , Mareka Kmeca, Soľ vo výmere 397
m2 na základe písomných žiadosti doručených obcí dňa 27. 03. 2015 , a opakovane a za
rovnakých podmienok kúpnu zmluvu pre Mgr. Kaňuka Jozefa, Prešov vo výmere 519 m2, kde
vklad do katastra nehnuteľnosti nebolo povolený ani po oprave z dôvodu, že kúpna zmluva
nebola zverejnená v zákonnej lehote na internetovej stráne obce.
V bode 6 Bola prejednaná správa o audite za rok 2013, ktorý bol objednaný v októbri 2014 a
preto je za jeho vypracovanie potrebné uhradiť z rozpočtu obce na rok 2015 - 600,-€ a návrh
na vypracovanie auditu za rok 2014.

V bode 7 Starostka informovala tom, že dňa 02. 05. 2015 chatári Domaše Valkov, Obecný
Úrad a Rumpeľ organizujú odomykanie letnej sezóny „ Domaša – Valkov“ na ktoré sú pozvaní
všetci občania obce Bžany. Program bude zverejnený na internetovej stránke obce a úradnej
tabuli.
V bode 8 Tradične ako každý rok, aj v tomto roku v mesiaci máj obec plánuje uskutočniť oslavy
dňa matiek. Dátum osláv je určený na 03. 05. 2015 o 14:00hod. , je však potrebné naplánovať
kúpu darčekov pre ženy, resp. upresniť hodnotu darčeka. Poslanci sa jednohlasne zhodli na tom,
že cena za 1 darček by mala byť do 5,- €. Program pripravia terénne pracovníčky.
V bode 9 Informovala starostka o realizácii projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia a
rekonštrukcia elektrickej siete .
Približne do troch mesiacoch by sa mala začať realizovať výmena verejného osvetlenia v obci
a následne v rekreačnej oblasti a rekonštruovať elektrické siete v Bžanoch. Projekt na ich
rekonštrukciu v k.ú. Valkov je v štádiu prípravy. Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
V bode 10 a 11 bola prejedaná príprava LTS v rekreačnej oblasti Domaša Valkov
a návrh cenníka služieb počas LTS ako aj bezpečnostná služba NABELEK Jána Kleban na
vyberanie vstupného.
V bode 12 V súvislosti so zásadami nakladania s majetkom obce p. starostka informovala o
usmernení z katastrálneho úradu o postupe pri predaji pozemkov v katastrálnom území obce.
Bol prejedaný návrh na predaj 3 pozemkov v k.ú. Valkov, Ponúka na predaj pozemkov bude
zverejnená na internetovej stránke obce.
V bode 13. Prejednanie podmienok prevádzkovania pohrebiska a úpravy areálu cintorína
V súvislosti s cintorínom ešte p. starostka informovala, že plánuje na cintoríne umiestniť tabuľu,
kde bude vyvesený prevádzkový poriadok pohrebiska a tiež vyzvala poslancov, aby
pouvažovali nad určením správcu cintorína.
V bode 14 Žiadosti, informácie, rôzne
boli prejednané
 Žiadosť pána Ing. Andreja Prusáka o vrátenie kúpnej ceny za pozemok, ktorý mal
odkúpiť 03. 10.2002 a ktorý sa nachádzal v k.ú. Valkov na parcele na ktorej je na návrh
Greckokatolíckej cirkvi Okresným súdom Svidník daná plomba .
Poslanci s vrátením kúpnej ceny nesúhlasili z dôvodu, že uplynulá 10 ročná prekluzívna
lehota na jej vrátenie. Teda pohľadávka p. Prusáka zanikla. Ale aj z dôvodu, že z údajov
katastrálneho odboru je zrejme, že menovaný túto parcelu predal p. Vargovi, Prešov.
 Odvolania daňovníkov proti daňovým výmerom za rok 2015
 Výber vstupného v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov počas LTS 2015 v rovnakej
cene ako v roku 2014( cenník je prílohou tejto zápisnice )
 Určenie nočného kľudu v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov počas LTS a to nedeľa,
pondelok, utorok, streda od 24:00 hod. do 07:00hod. a štvrtok, piatok, sobota od
02:00hod do 07:00 hod.
 Informácia o vyúčtovaní služieb poskytovaných obcou pre skupinový vodovod za
obdobie od septembra 2013 do februára 2015, s tým, že toto vyúčtovanie bude
zverejnené na úradnej tabuli a lehota na zaplatenie poplatku je určená do konca júna
2015 a je možná aj v splátkach,
 Poslankyňa Mgr. Sukovská navrhla možnosť, aby za internet jeho užívatelia platili
priamo firme JUKO s.r.o. keďže súčasný stav je taký, že časť obyvateľov platí obci
a časť platí firme JUKO s.r.o. čím je internet pre obec stratový,
 Starostka podala informáciu, že od 01. 04. 2015 je na obci na celý úväzok zamestnaných
13 ľudí.
 Poslanci navrhli odmenu pri okrúhlych životných jubileách pre obyvateľov obce od 50

rokov veku v sume 20,- €
V bode rôzne sa poslanci vyjadrovali o možnostiach obce získania finančné prostriedky na
zveľaďovanie obce aj rekreačnej oblasti Domaša – Valkov.
V bode 15. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh uznesenia . Z 5-tich prítomných
poslancov hlasovalo za uznesenie v celom znení všetkých 5 poslancov.
V bode 16. Starostka obce sa v závere zasadnutia OZ poďakovala prítomným za účasť a
ukončila zasadnutie.
V Bžanoch 14. 04. 2015

Zapísal: Mgr. Sukovská Adriana

Overovatelia: Šintaj Vladimír
Vitkovský Miroslav

JUDr. Mária Kasičová
starostka

