OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO V

BŽANOCH

UZNESENIE
č.1/4.
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 6.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
opakovaného procesu verejného obstarávania ku rekonštrukcii turistického informačného
centra rekreačnej oblasti Bžany- Valkov

Podpísané dňa: 06.02.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 1/6
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
jednohlasne schválilo výšku minimálnej ponúknutej sumy v súlade s obchodno
verejnou súťažou a to na 25 eur / dvadsať päť eur/

Podpísané dňa: 06.02.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 2/6
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa6.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
b) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
č. 92/132, ostatná plocha o výmere 246 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie
Valkov, tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom
Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Zámer bude zverejnený na internetovej stránke obce. Cena za odpredaj tohto pozemku je 25,EUR/1m2.
c) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/132,
ostatná plocha o výmere 246 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie Valkov,
tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom Stropkov,
katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov z majetku obce Bžany sa odpredaj bude
vykonávať vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Podpísané dňa: 06.02.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 3/6
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
d) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
č. 92/133, ostatná plocha o výmere 236 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie
Valkov, tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom
Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Zámer bude zverejnený na internetovej stránke obce. Cena za odpredaj tohto pozemku je 25,EUR/1m2.
e) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/133,
ostatná plocha o výmere 236 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie Valkov,
tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom Stropkov,
katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov z majetku obce Bžany sa odpredaj bude
vykonávať vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Podpísané dňa: 06.02.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 4/6
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
f) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
č. 92/134, ostatná plocha o výmere 224 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie
Valkov, tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom
Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Zámer bude zverejnený na internetovej stránke obce. Cena za odpredaj tohto pozemku je 25,EUR/1m2.
g) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/134,
ostatná plocha o výmere 224 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie Valkov,
tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom Stropkov,
katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov z majetku obce Bžany sa odpredaj bude
vykonávať vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Podpísané dňa: 06.02.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 5/6
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
h) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
č. 92/135, ostatná plocha o výmere 267 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie
Valkov, tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom
Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Zámer bude zverejnený na internetovej stránke obce. Cena za odpredaj tohto pozemku je 25,EUR/1m2.
i) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/135,
ostatná plocha o výmere 267 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie Valkov,
tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom Stropkov,
katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov z majetku obce Bžany sa odpredaj bude
vykonávať vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Podpísané dňa: 06.02.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 6/6
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
j) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
č. 92/136, ostatná plocha o výmere 269 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie
Valkov, tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom
Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Zámer bude zverejnený na internetovej stránke obce a v miestnych novinách. Cena za
odpredaj tohto pozemku je 25,- EUR/1m2.
k) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/136,
ostatná plocha o výmere 267 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie Valkov,
tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom Stropkov,
katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov z majetku obce Bžany sa odpredaj bude
vykonávať vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Podpísané dňa: 06.02.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/6
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
l) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
č. 92/137, ostatná plocha o výmere 270 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie
Valkov, tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom
Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Zámer bude zverejnený na internetovej stránke obce a v miestnych novinách. Cena za
odpredaj tohto pozemku je 25,- EUR/1m2.
m) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/137,
ostatná plocha o výmere 270 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie Valkov,
tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom Stropkov,
katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov z majetku obce Bžany sa odpredaj bude
vykonávať vo forme obchodnej verejnej súťaže.
Podpísané dňa: 06.02.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 1/7
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje

Predaj pozemku je schválený úspešnému uchádzačovi ktorý predložil ponuku
v súlade s obchodno verejnou súťažou s najvyššou ponúknutou cenou a splnil
tak požiadavky verejnej súťaže, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na
katastrálnej mape pod č. 92/143, ostatná plocha o výmere 304 m2, k.ú. Valkov
za sumu 20.- EUR za /m2.
Meno úspešného uchádzača :
Dňa 02.01.2020 poslanci a členovia majetkovej komisie otvorili o 14.00 hod
predložený návrh do obchodno verejnej súťaže a schválili návrh na víťaza
obchodno verejnej súťaže Martin Džupin, nar. ........................., bytom
Jarkova 1853/23, 091 01 Stropkov.

Podpísané dňa: 06.02.2020
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 2/7
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
b) schvaľuje

Predaj pozemku je schválený úspešnému uchádzačovi ktorý predložil ponuku
v súlade s obchodno verejnou súťažou s najvyššou ponúknutou cenou a splnil
tak požiadavky verejnej súťaže, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na
katastrálnej mape pod č. 92/146, ostatná plocha o výmere 238 m2, k.ú. Valkov
za sumu 20.- EUR za /m2.
Meno úspešného uchádzača :
Dňa 02.01.2020 poslanci a členovia majetkovej komisie otvorili o 14.00 hod
predložený návrh do obchodno verejnej súťaže a schválili návrh na víťaza
obchodno verejnej súťaže Ing. Dušana Porkolába, nar. .........................., bytom
Akademika Pavlova 319/33, 091 01 Stropkov.

Podpísané dňa: 06.02.2020
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 3/7
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
c) schvaľuje

Predaj pozemku je schválený úspešnému uchádzačovi ktorý predložil ponuku
v súlade s obchodno verejnou súťažou s najvyššou ponúknutou cenou a splnil
tak požiadavky verejnej súťaže, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na
katastrálnej mape pod č. 92/147, ostatná plocha o výmere 214 m2, k.ú. Valkov
za sumu 20.- EUR za /m2.
Meno úspešného uchádzača :
Dňa 02.01.2020 poslanci a členovia majetkovej komisie otvorili o 14.00 hod
predložený návrh do obchodno verejnej súťaže a schválili návrh na víťaza
obchodno verejnej súťaže Tomáš Bzik, nar. ..................., bytom
Ladomirova 53,090 03.

Podpísané dňa: 06.02.2020
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 5/7
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
d) schvaľuje

Predaj pozemku je schválený úspešnému uchádzačovi ktorý predložil ponuku
v súlade s obchodno verejnou súťažou s najvyššou ponúknutou cenou a splnil
tak požiadavky verejnej súťaže, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na
katastrálnej mape pod č. 92/150, ostatná plocha o výmere 273 m2, k.ú. Valkov
za sumu 20.- EUR za /m2.
Meno úspešného uchádzača :
Dňa 02.01.2020 poslanci a členovia majetkovej komisie otvorili o 14.00 hod
predložený návrh do obchodno verejnej súťaže a schválili návrh na víťaza
obchodno verejnej súťaže Pavol Šafranko,nar................. Brusnica 115, 090 31
Kolbovce

Podpísané dňa: 06.02.2020
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 6/7
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
e) schvaľuje

Predaj pozemku je schválený úspešnému uchádzačovi ktorý predložil ponuku
v súlade s obchodno verejnou súťažou s najvyššou ponúknutou cenou a splnil
tak požiadavky verejnej súťaže, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na
katastrálnej mape pod č. 92/151, ostatná plocha o výmere 272 m2, k.ú. Valkov
za sumu 20.- EUR za /m2.
Meno úspešného uchádzača :
Dňa 02.01.2020 poslanci a členovia majetkovej komisie otvorili o 14.00 hod
predložený návrh do obchodno verejnej súťaže a schválili návrh na víťaza
obchodno verejnej súťaže Pavol Šafranko, nar................, Brusnica 115, 091 31
Kolbovce

Podpísané dňa: 06.02.2020
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/7
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
predaj pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 327/39, ostatná
plocha o výmere 104 m2 , Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie Valkov, tak ako
je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny
odbor, katastrálne územie Valkov. Cena za odpredaj tohto pozemku je 20.- EUR/1m2 pre
Družstvo podielnikov Lomné. 82, 090 33 , IČO: 31 701 094, predseda predstavenstva Ing.
Daniel Lechman.

Podpísané dňa: 06.02.2020
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 2/8
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
b) schvaľuje
odpredaj kanalizácie chatárom, ktorí si celú stavbu financovali z vlastných zdrojov, obec im
schvaľuje odpredaj za symbolické 1 Euro/jedno euro/.

Podpísané dňa: 06.02.2020
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 3/8
z 1. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa06.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
c) schvaľuje
odpredaj osobného motorového vozidla na náhradné diely pre pána Vladislava Šamka,
Lascov 92, Bardejov

Podpísané dňa: 06.02.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

neprítomní:2
nehlasoval:0

