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

Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Bžany, ktoré sa konalo dňa 12.09.2019
o 14:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Bžanoch.
Predsedajúci: Bc. Ladislav Vrábeľ
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Miroslav Tarabčák
Neprítomní a ospravedlnení poslanci obecného zastupiteľstva:
PN – Darina Klebanová
Ing. Miloš Vrábeľ
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Peter Orečný
Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Overenie účasti poslancov a schválenie programu rokovania
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Overuje: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Určuje: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Informácia o pripravovanom audite
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Zámer na predaj pozemkov
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Návrh na opravu zápisnice a uznesenia
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Výlet do Pieninského národného parku
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Informácia o úvere

11.
12.
13.
14.

Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Informácia o projekte
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Dotácia budovania elektrických nabíjacích staníc
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bžanoch otvoril Bc. Ladislav Vrabeľ, starosta obce a privítal na
ňom všetkých prítomných.

2. Overenie účasti poslancov a schválenie programu rokovania
Bc. Ladislav Vrábeľ

- požiadal poslancov o prezentáciu,

Juraj Kasarda, Simona Jakubová a Miroslav Tarabčák sa prezentovali.
Bc. Ladislav Vrábeľ

- skonštatoval, že na rokovaní OZ sú prítomní traja poslanci,
- z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnili poslanci Darina Klebanová a Ing.
Miloš Vrábeľ,
- požiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania,
- keďže k programu rokovania neboli pripomienky, dal hlasovať o program
rokovania Obecného zastupiteľstva

Hlasovanie poslancov: počet poslancov: 5
za: 3
proti: 0

prítomní: 3
zdržal sa: 0

neprítomní: 2
nehlasoval: 0

Za: Juraj Kasarda, Simona Jakubová, Miroslav Tarabčák
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Program rokovanie zasadnutia OZ bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Bc. Ladislav Vrábeľ

- za zapisovateľku zápisnice určil Simonu Jakubovú
- za overovateľov zápisnice určil poslancov Juraja Kasardu a Miroslava
Tarabčáka

4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

-predložil poslancom návrh na schválenie všeobecného záväzného
nariadenia Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bžany
(návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce Bžany na
pripomienkovanie). Prítomní poslanci boli oboznámení s jednotlivými
článkami v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Bžany.
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 6 / 1.

-keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto
bodu rokovania a dal hlasovať o návrhu.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
prítomní:3
neprítomní:2
za:3
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval: Návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia – Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Bžany , t.j. uznesenie č. 6/1 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

5.
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Informácia o pripravovanom audite

- informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pripravovanom audite,
ktorý bude konať 18. septembra 2019. Audit je za rok 2018 a zároveň
prebieha príprava všetkých potrebných podkladov na základe doručeného
zoznamu od Ing. Jozefa Adamkoviča - nezávislého audítora a navrhol
schváliť výročnú správu za rok 2018.
- predložil výročnú správu za rok 2018
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu a
predložil uznesenie OZ č.6 /2
- k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o predloženej výročnej správe za
rok 2018.

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Výročná správa za rok 2018, t.j. uznesenie č. 6/2. bola potrebnou väčšinou hlasov schválená.

6.

Zámer na predaj pozemkov

a) zámer predaja pozemku KNC č. 327/40, ostatná plocha o výmere 365 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ
Bc. Ladislav Vrábeľ
Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo forme
obchodnej verejnej súťaži a bude zverejnená na internetovej stránke obce
a v miestnych novinách. Suma za odpredaj tohto pozemku je 20,- EUR/1m2.
- predložil informáciu, že žiadosť o kúpu pozemku, parcela registra „C“
evidovaný na katastrálnej mape pod č. 327/40, ostatná plocha o výmere 365
m2, k.ú. Valkov si podali traja uchádzači.
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 6 /3
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemkov.

Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 327/40, ostatná
plocha o výmere 365 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, t.j. uznesenie č.6/3
bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

b) zámer predaja pozemku KNC č. 92/171, ostatná plocha vo výmere 200 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Hlasovanie poslancov:

-predniesol informácie o zámere predaja pozemku z dôvodov osobitného
zreteľa. Suma za odpredaj tohto pozemku je 10,- EUR/1m2.
- predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvoreného pozemku, parcela
registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/171, ostatná plocha
vo výmere 200m2, k.ú. Valkov, tak ako bola táto vytvorená návrhom
geometrického plánu Adriána Tkáča, Mirka Nešpora, číslo plánu: 74/2019,
vyhotovenom dňa 11.6.2019 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“
č. 92/128 ostatné plochy vo výmere 4631 m2, katastrálne územie Valkov tak,
ako je táto zapísaná v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stropkov,
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Valkov si
podala Stredná priemyselná škola stavebná Prešov o odkúpenie pozemku
z dôvodu osobitného zreteľa. Na predmetom pozemku škola pravidelne
organizuje kultúrne a športové akcie pre deti a mládež, zároveň napĺňa aj
sociálnu politiku v oblasti regenerácie pracovných síl pre zamestnancov
školy.
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 6/4
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemkov.
počet poslancov:5
za:3 proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer predaja novovytvoreného pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č.
92/171, ostatná plocha vo výmere 200m2, k.ú. Valkov tak ako bola táto vytvorená návrhom
geometrického plánu Adriána Tkáča, Mirka Nešpora, číslo plánu: 74/2019, vyhotovenom dňa
11.6.2019 z dôvodu osobitného zreteľa, t.j. uznesenie č. 6/4 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

c) zámer predaja novovytvoreného pozemku KNC č. 92/173, ostatná plocha o výmere 80 m2,
k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

-predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktorý vo forme priameho
predaja bude zverejnený na internetovej stránke obce a v miestnych
novinách. Suma za odpredaj tohto pozemku je podľa znaleckého posudku
20,- EUR/1m2.
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu na novovytvorenú parcelu KN
registra „C“ pod č. 92/173, ostatná plocha vo výmere 80 m2, tak ako bola táto
vytvorená geometrickým plánom Ján Štiavnicky Geodetické a kartografické
práce, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, IČO: 40 808 564, číslo plánu:
49/2019, vyhotovenom dňa 19.07.2019, úradne overeným dňa 23.07.2019

Bc. Ladislav Vrábeľ

Hlasovanie poslancov:

pod číslom G1-145/2019 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“ č.
92/1 ostatné plochy vo výmere 23177 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako
je táto zapísaná v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stropkov,
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Valkov si podal
p . Valovič.
-otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
-predložil uznesenie OZ č.6/5.
-keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemkov.
počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/173, ostatná plocha vo výmere 80
m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č. 6/5 bol potrebnou väčšinou
hlasov schválený.

d) zámer predaja pozemku KNC č. 92/168, ostatná plocha o výmere 48 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

-predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktorý vo forme priameho
predaja bude zverejnený na internetovej stránke obce a v miestnych
novinách. Suma za odpredaj tohto pozemku je stanovená znaleckým
posudkom na sumu 20,- EUR/1m2.
Bc. Ladislav Vrábeľ
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č. 92/168, ostatná plocha vo výmere 48 m2, tak ako bola táto
vytvorená geometrickým plánom Ján Štiavnicky Geodetické a kartografické
práce, Komenského 461/18, 089 01 Svidník, IČO: 40 808 564, číslo plánu:
17/2019, vyhotovenom dňa 15.04.2019, úradne overeným dňa 29.04.2019
pod číslom G1-72/2019 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“ č.
92/1 ostatné plochy vo výmere 23177 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako
je táto zapísaná v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stropkov,
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Valkov si podal
Ing. Ján Potoma.
Bc. Ladislav Vrábeľ
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 6/6
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto
bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemkov.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/168, ostatná plocha vo výmere 48
m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č. 6/6 bol potrebnou väčšinou hlasov
schválený.

e) zámer predaja pozemku KNC č. 92/174, ostatná plocha o výmere 578 m2, k.ú. Valkov

Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Hlasovanie poslancov:

-predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktorý vo forme priameho
predaja bude zverejnený na internetovej stránke obce a v miestnych
novinách. Suma za odpredaj tohto pozemku podľa znaleckého posudku je
9,86 EUR / 1 m2.
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č. 92/174, ostatná plocha vo výmere 578 m2, tak ako bola táto
vytvorená geometrickým plánom Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16,
Prešov, IČO: 31688560,
číslo plánu: 31/2019, vyhotovenom dňa
28.08.2019, úradne overeným dňa 06.09.2019 pod číslom G1-182/2019
vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 92/128 ostatné plochy vo
výmere 4 631 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako je táto zapísaná v
katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1 katastrálne územie Valkov si podal p. Štefaňák.
-otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
-predložil uznesenie OZ č. 6/7.
-keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemkov.
počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/174, ostatná plocha vo výmere 578
m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č. 6/7 bol potrebnou väčšinou hlasov
schválený.
f) zámer predaja pozemku KNC č. 245/145, ostatná plocha o výmere 101 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ
Bc. Ladislav Vrábeľ

Hlasovanie poslancov:

-predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktorý vo forme priameho
predaja bude zverejnený na internetovej stránke obce a v miestnych
novinách. Suma za odpredaj tohto pozemku je podľa znaleckého posudku
9,80 EUR/1 m2.
- predložil informácie, že žiadosť o kúpu pozemku, parcela registra „C“
evidovaný na katastrálnej mape pod č. 245/145, ostatná plocha o výmere 101
m2, k.ú. Valkov si podal p. Tirita.
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 6/8.
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto
bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemkov.
počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 245/145, ostatná
plocha o výmere 101 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č. 6/8 bol
potrebnou väčšinou hlasov schválený.

g) zámer predaja pozemku KNC č. 85/290, ostatná plocha o výmere 537 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

-predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktorý je vo forme
priameho predaja bude zverejnený na
internetovej stránke obce
a v miestnych novinách. Suma za odpredaj tohto pozemku je podľa
znaleckého posudku 8,- EUR/1 m2.
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu pozemku okolo rekreačnej chaty,
teda o kúpu novovytvorenej parcela KN registra „C“ pod č. 85/290, ostatná
plocha vo výmere 537 m2, tak ako bola táto vytvorená geometrickým plánom
Ján Štiavnicky, Geodetické a kartografické práce, Komenského 461/18, 089
01 Svidník, IČO: 40 808 564, číslo plánu: 50/2019, vyhotovenom dňa
22.07.2019, úradne overeným dňa 26.07.2019 pod číslom G1-148/2019
vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 85/245 ostatná plocha vo
výmere 1243 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako je táto zapísaná v
katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1 katastrálne územie Valkov si podala p. Medvedzová.
-otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
-predložil uznesenie OZ č. 6/9.
-keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemkov.

Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 85/290, ostatná plocha vo výmere 537
m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č. 6/9 bol potrebnou väčšinou hlasov
schválený.

7.

Návrh na schválenie zámeru zriadenia vecného bremena

Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

- predložil poslancom žiadosť o zriadení vecného bremena, ktorá bola
doručená na Obecný úrad (právo prechodu) na pozemok, parcela KN registra
„C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 250, vodná plocha vo výmere
3140 m2 a pozemok, parcela KN registra „E“ evidovaný na mape určeného
operátu pod č. 606 a pod č.607, ostatná plocha, k.ú. Valkov, ktorej je
vlastníkom obec Bžany pre pána Petra Lička.
-otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
-predložil uznesenie OZ č.6/10
-keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemkov.

Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Žiadosť o zámer na zriadenie vecného bremena , t.j. uznesenie č. 6/10 bola potrebnou väčšinou hlasov
schválená.

8.

Návrh na opravu zápisnice č. 5/2019 a oprava uznesenia č. 5/2019

Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Hlasovanie poslancov:
za:3

- predložil opravu zápisnice 5/2019 a opravu uznesenia 5/2019 zo dňa
01.07.2019 v ktorý bola chyba v písaní, nesprávne uvedený pozemok, parcela
KN registra ,,C“ evidovaný na katastrálnej mape, pod č. 92/1, ostatná plocha
vo výmere 23777 m2, k.ú. Valkov, na ktorú je zriadené vecné bremeno na
uloženie, prevádzkovanie, údržby, rekonštrukcie inžinierskej siete a to pre Ing.
Jána Potomu a manželku Blanku Potomovú.
-otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
-predložil uznesenie OZ č 6/10.
-keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto
bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemkov.
počet poslancov:5
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Oprava zápisnice č. 5/2019 a oprava uznesenia 5/2019 zo dňa 01.07.2019, , t.j. uznesenie č.6/10 bola
potrebnou väčšinou hlasov schválená.
9.
Bc. Ladislav Vrábeľ

Výlet do Pieninského národného parku

- informoval o uskutočnenom výlete do Pieninského národného parku
a celkových nákladoch s ním spojených. Tento výlet do Pieninského
národného parku bol vyčíslený v sume 878,- EUR.

10.

Informácie o úvere

Bc. Ladislav Vrábeľ - predložil indikatívnu ponuku financovania pre Obec Bžany zo strany Prima
banky Slovensko a. s., ide o municipálny úver na investičné - ako je
spoluúčasť a financovanie vyhotovenia projektov. Upozornil poslancov, ak sa
obec chce zapojiť, musí tak spraviť na základe aktuálnych výziev, ktoré teraz
prebiehajú, napr. na prevádzkové potreby obce, atď. Vysvetlil poslancom, že
ak chceme v obci niečo urobiť musíme sa zapájať do projektov.
Bc. Ladislav Vrábeľ -otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
-keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o úvere.
Hlasovanie poslancov:
za:3

počet poslancov:5
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

11.
Bc. Ladislav Vrábeľ

Informácie o projekte

-predložil informácie o projekte „Podpora dobudovania základnej technickej
infraštruktúry v obciach s prítomnosťou MRK“ Ide o rekonštrukciu miestnej
komunikácie a výstavba chodníka v obci Bžany. Oboznámil poslancov so

Bc. Ladislav Vrábeľ

zámerom o zapojení obce na základe výzvy Ministerstva vnútra SR .
a o príprave podkladov, vysporiadanie pozemkov s Vodohospodárskou
výstavbou, odkúpenie parciel registra ,,C“ za 1 Euro. Parcela číslo 158/1
o výmere 168 m2 a parcela číslo 160/3 o výmere 2630 m2 a následné
zaslanie žiadosti k uzatvoreniu kúpnopredajnej zmluvy.
-otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
-predložil uznesenie OZ č.6/11.
-keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto
bodu rokovania a dal hlasovať.

Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Schvaľuje pristúpenie k projektu „Podpora budovania základnej technickej infraštruktúry v obciach
s prítomnosťou MRK“. Odkúpenie parciel registra ,,C“ za 1 Euro. Parcela
číslo 158/1 o výmere 168 m2 a parcela číslo 160/3 o výmere 2630 m2
a následné zaslanie žiadosti k uzatvoreniu kúpnopredajnej zmluvy, t.j.
uznesenie č. 6/11, ktoré bolo potrebnou väčšinou hlasov schválený.

12.
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Hlasovanie poslancov:
za:3

Dotácia budovania elektrických nabíjacích staníc
-predniesol informáciu poslancom s aktuálnou výzvou na predkladanie
žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania elektrických nabíjacích
staníc. Termín predkladania žiadosti je do 1.10.2019 a suma dotácie je od 2000
do 5 000€.
-otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
-predložil uznesenie OZ č. 6/12.
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať.
počet poslancov:5
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Schvaľuje pristúpenie a padanie žiadosti k výzve o poskytnutie dotácie na podporu budovania
elektrických nabíjacích staníc, t.j. uznesenie č. 6/12 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

13.

Diskusia

Bc. Ladislav Vrábeľ

-oboznámil poslancov o zaslaní zdôvodnenia vykázania skutočnosti bežného
rozpočtu ako schodkového za rok 2018 a zaslanie na Ministerstvo financie SR.

Juraj Kasarda

-preniesol návrh na zriadenie múzeá v bude obecného úradu Bžany. Navrhol
zriadenie historickej expozície spojenou s históriou obce Bžany. Exponáty
zabezpečí Bc. Juraj Kasarda, ml.

Bc. Ladislav Vrábeľ

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania

14.
Bc. Ladislav Vrábeľ

Záver

- závere sa poďakoval všetkým prítomným za konštruktívnu atmosféru na
dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil 6. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Overovatelia:

Juraj Kasarda

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

Miroslav Tarabčák

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

Zapisovateľka: Simona Jakubová

