OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO V

BŽANOCH

UZNESENIE
č.7/1.
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) Schvaľuje

návrh VZN Obce Bžany č.3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 a VZN
č. 1/2016 o miestnej dane z nehnuteľnosti a návrh VZN Obce Bžany č. 6/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za tuhý komunálny
odpad na schválenie doplnku VZN sadzby dane z nehnuteľnosti a návrh zmeny
poplatkov za tuhý komunálny odpad.

Podpísané dňa: 15.11.2019

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/2
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje

schvaľuje pristúpenie a podanie žiadosti k výzve o poskytnutie dotácie na podporu
environmentálnej výchovy, vzdelávanie, osveta- zriadenie náučnej expozícii v obci
Bžany.

Podpísané dňa: 15.11.2019

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č.7/3
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
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. 327/40, ostatná plocha o výmere 365 m2, k.ú. Valkov
za sumu 20.- EUR za /m2.
Meno úspešného uchádzača :
Ing. Vladimír Varga rod. Varga, nar.............., bytom Kalinčiakova 1051/22,
091 01 Stropkov.

Podpísané dňa: 15.11.2019

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

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/4
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje

predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa, parcela registra „C“ evidovaný na
katastrálnej mape pod č. 92/171, ostatná plocha vo výmere 200m2, k.ú. Valkov a to pre
Prešovský samosprávny kraj, so sídlom Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov
v správe pre Strednú priemyselnú školu stavebnú, so sídlom Plzenská 10, 080 01
Prešov, IČO: 00 161 837 za sumu 10 EUR za /m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
pravidelne organizuje na pozemku, ktorý má byť predmetom odpredaja kultúrne
a športové akcie pre deti a mládež, zároveň napĺňa aj sociálnu politiku v oblasti
regenerácie pracovných síl pre zamestnancov školy.

Podpísané dňa: 15.11.2019
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/5
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
odpredať 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 pod číslom G1145/2019 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. Cena za odpredaj tohto pozemku je stanovená znaleckým posudkom na sumu
20,- EUR/1m2 pre p. Valoviča.

Podpísané dňa: 15.11.2019
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č.7/6
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

a) schvaľuje
predaj 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. Cena za odpredaj tohto pozemku je
stanovená znaleckým posudkom na sumu 20,- EUR/1m2 pre Ing. Jána Potomu, nar.:
................. a manželku Blanku Makarovú, nar. ........., 090 31 Brusnica.
Podpísané dňa: 15.11.2019
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/7
z . zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
predaj 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., Masykova 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. Cena za odpredaj tohto pozemku je stanovená znaleckým
posudkom na sumu 9,86 EUR/1m2 pre Mareka Štefaňáka.
Podpísané dňa: 15.11.2019
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/8
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
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. 245/145, ostatná
plocha o výmere 101 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 priamy odpredaj tohto pozemku je 9,80 EUR/1m2
na základe znaleckého posudku číslo 61/2019 vyhotoveného znalcom Ing. Michalom Malinom
pre pána Bc. Stanislava Tiritu rod. Tirita, nar............., bytom Bajkalská 4, 080 01 Prešov
a manželka Bc. Ivana Tiritová rod. Kruľová, nar ................ bytom Bajkalská 4, 080 01 Prešov.

Podpísané dňa: 15.11.2019

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/9
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
predaj pozemku okolo rekreačnej chaty, teda ide o priamy predaj novovytvorenej parcely 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. Cena za odpredaj tohto pozemku je stanovený
podľa znaleckého posudku v sume 8,- EUR/1m2 pre Simonu Medvecovú rod. Medvecovú, nar.
........................ trvale bytom Bžany 289, 090 33 .

Podpísané dňa: 15.11.2019
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/10
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok, parcela KN registra „C“
evidovaný na katastrálnej mape pod č. 250, vodná plocha vo výmere 3140 m2 okres Stropkov,
obec Bžany, katastrálne územie Valkov a pozemok, parcela KN registra „E“ evidovaný na
mape určeného operátu pod č. 606, číslo 607, okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie
Valkov, ktorý bude bližšie špecifikovaný geometrickým plánom pre p. Petra Lička.
Podpísané dňa: 15.11.2019
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

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

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/11
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
č.
2
92/146, ostatná plocha o výmere 238 m . 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 na úradnej tabuli. Cena za odpredaj
tohto pozemku je 20,- EUR/1m2, na základe znaleckého posudkuč.139/2019 vypracovaného
znalcom Ing. Dušanom Kvaskom.
b) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/146,
ostatná plocha o výmere 238 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: 15.11.2019

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

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/12
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
č.
92/147, ostatná plocha o výmere 214 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 na úradnej tabuli. Cena za odpredaj
tohto pozemku je 20,- EUR/1m2, na základe znaleckého posudkuč.139/2019 vypracovaného
znalcom Ing. Dušanom Kvaskom.
b) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/147,
ostatná plocha o výmere 214 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: 15.11.2019

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

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/13
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
č.
92/150, ostatná plocha o výmere 273 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 na úradnej tabuli. Cena za odpredaj
tohto pozemku je 20,- EUR/1m2, na základe znaleckého posudkuč.139/2019 vypracovaného
znalcom Ing. Dušanom Kvaskom.
b) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/150,
ostatná plocha o výmere 273 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: 15.11.2019

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

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/14
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
č.
92/151, ostatná plocha o výmere 272 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 na úradnej tabuli. Cena za odpredaj
tohto pozemku je 20,- EUR/1m2, na základe znaleckého posudkuč.139/2019 vypracovaného
znalcom Ing. Dušanom Kvaskom.
b) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/151,
ostatná plocha o výmere 272 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: 15.11.2019

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

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/15
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod
č.
92/143, ostatná plocha o výmere 304 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 na úradnej tabuli. Cena za odpredaj
tohto pozemku je 20,- EUR/1m2, na základe znaleckého posudkuč.139/2019 vypracovaného
znalcom Ing. Dušanom Kvaskom.
b) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/143,
ostatná plocha o výmere 304 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: 15.11.2019

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

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/16
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje
Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č.
245/247, ostatná plocha o výmere 508 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: 58/2017, vyhotovenom dňa 31.07.2017, úradne overeným dňa
17.08.2017 pod číslom G1-141/2017 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“ č.
245/118 ostatné plochy vo výmere 2478 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 vo forme priameho predaja. Zámer bude zverejnený
na úradnej tabuli obce. Cena za odpredaj tohto pozemku je 9,94,- EUR/1m2, na základe
znaleckého posudkuč.77/2019 vypracovaného znalcom Ing. Dušanom Kvaskom.
a) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 245/247,
ostatná plocha o výmere 508 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: 58/2017, vyhotovenom dňa 31.07.2017, úradne overeným dňa
17.08.2017 pod číslom G1-141/2017 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 245/118
ostatné plochy vo výmere 2478 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 vo forme priameho predaja.
Podpísané dňa: 15.11.2019
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce
Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/17
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien
a) schvaľuje

Zámer predaj pozemku parcela KN registra„C“ pod č. 327/39, ostatná plocha vo výmere
104 m2, tak ako bola táto ako zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom
Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja
a bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za odpredaj tohto pozemku je 20,EUR/1m2, na základe znaleckého posudku č.54/2019 vypracovaného znalcom Ing. Michal
Malina .
b) určuje
že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 327/39, ostatná
plocha o výmere 1048 m2, tak ako bola táto ako zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom

Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme
priameho predaja, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za odpredaj tohto
pozemku je 20,- EUR/1m2, na základe znaleckého posudku č.54/2019 vypracovaného
znalcom Ing. Michal Malina .
Podpísané dňa: 15.11.2019

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

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/18
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch
neskorších zmien

súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

a) schvaľuje

Schvaľuje napojenie sa pani A. Ceperkovej na základe žiadosti, napojiť sa na vodovod t.j.
uznesenie č.7/18 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.
.
Podpísané dňa: 15.11.2019

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/19
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch
neskorších zmien

súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

a) schvaľuje

Schvaľuje návrh VZN Obce Bžany č.5/2019- Požiarny poriadok obce Bžany t.j. uznesenie č. 7/19
bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.
.
.
Podpísané dňa: 15.11.2019

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

lasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/20
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch
neskorších zmien

súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

a) schvaľuje
indikatívnu ponuku financovania pre Obec Bžany zo strany Prima banky Slovensko a. s., ide
kontokorektný úver , limit úveru 50 000 EUR na základe zmluvy o účte Municipiálneho úveru
úročenie úveru: variabilná úroková sadzba. Štandardne sa úverom môžu financovať: investičné
či prevádzkové potreby obce, financovanie prevádzkových potrieb súvisiacich s časovým nesúlad
medzi príjmami a výdavkami , refinancovanie iných úverov, t.j.uznesenie č.7/20 bol potrebnou

väčšinou hlasov schválený.
.
Podpísané dňa: 15.11.2019

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/21
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch
neskorších zmien

súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

a) schvaľuje
.
Návrh na úpravu rozpočtu bežného roku , t.j. uznesenie č.7/21 bola potrebnou väčšinou hlasov
schválená.

.
.
Podpísané dňa: 15.11.2019

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

lasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/22
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch
neskorších zmien

súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

a) schvaľuje
Schvaľuje pristúpenie a k príprave projektovej dokumentácie ako súčasť výzvy –
obecný
úrad, t.j. uznesenie č. 7/22 bola potrebnou väčšinou hlasov schválená. Schvaľuje
odkúpenie parciel KN registra E za sumu 3.- EUR za /m2 od Gréckokatolíckeho
arcibiskupstva Prešov, t.j. uznesenie č. 7/22

.
Podpísané dňa: 15.11.2019

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 7/23
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch
neskorších zmien

súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

b) schvaľuje
.
Návrh VZN Obce Bžany č.4/2019- o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácii a na verejných priestranstvách na území obce Bžany v rekreačnej oblasti Domaša
Valkov, t.j. uznesenie č. 7/23 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.

.
.
Podpísané dňa: 15.11.2019

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

lasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

