OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 1/6
z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 17.04.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

a) schvaľuje
Zámer odpredať parcelu KN registra „C“ pod č. 85/254, ostatná plocha vo výmere 81 m2,
tak ako je zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny
odbor, katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja. Cena za odpredaj tohto
pozemku je stanovená znaleckým posudkom č.36/2020 vypracovaného znalcom Jng. M.
Malinom, na sumu 9,48.- EUR/1m2,
b) určuje
že pri predaji novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 85/254, ostatná plocha vo
výmere 81 m2, tak ako je zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom
Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja. Cena za
odpredaj tohto pozemku je stanovená znaleckým posudkom. č.36/2020 vypracovaného
znalcom Ing. M. Malinom, na sumu 9,48.- EUR/1m2
Podpísané dňa: 17.04.2020

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

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 2/6
z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 17.04.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

c) schvaľuje
Zámer odpredať parcelu KN registra „C“ pod č. 92/165, ostatná plocha vo výmere 243 m2,
tak ako je vyhotovený geometrický plán č. 002/2019, Geodézia M Stropkov, Ing. Bc.
Radovan Motyka, Námestie SNP č. 538, 091 01 Stropkov, vo forme priameho predaja. Cena
za odpredaj tohto pozemku je stanovená znaleckým posudkom na sumu 9,83.- EUR/1m2.
Znalecký posudok č.33/2020 vypracoval znalcom Ing. Michal Malina.
d) určuje
že pri predaji novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/165, ostatná plocha vo
výmere 243 m2, tak ako je vyhotovený geometrický plán č. 002/2019, vyhotovený Geodézia
M Stropkov, Ing. Bc. Radovan Motyka, Námestie SNP č. 538, 091 01 Stropkov, vo forme
priameho predaja. Cena za odpredaj tohto pozemku je stanovená znaleckým posudkom na
sumu 9,83.- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku č.33/2020 vypracovaného znalcom
Ing. Michalom Malinom
Podpísané dňa: 17.04.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 3/6
z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 17.04.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

e) schvaľuje
Zámer odpredať parcelu KN registra „C“ pod č. 129/3, ostatná plocha vo výmere 47 m2,
parcelu KN registra „C“ pod č. 250/4, vodná plocha vo výmere 152 m2 tak ako je
vyhotovený geometrický plán č. 13/2020, Ján Štiavnicky, geodetické a kartografické práce,
Komenského 461/18,089 01 Svidník, vo forme priameho predaja. Cena za odpredaj tohto
pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 75/2020 vyhotoveným znalcom Ing. Eva
Orgovánová, 080 01 Prešov je 14,42.- EUR/1m2
f)určuje
Zámer odpredať parcelu KN registra „C“ pod č. 129/3, ostatná plocha vo výmere 47 m2,
parcelu KN registra „C“ pod č. 250/4, vodná plocha vo výmere 152 m2 tak ako je
vyhotovený geometrický plán č. 13/2020, Ján Štiavnicky, geodetické a kartografické práce,
Komenského 461/18,089 01 Svidník, vo forme priameho predaja. Cena za odpredaj tohto
pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 75/2020 vyhotoveným znalcom Ing. Eva
Orgovánová, 080 01 Prešov
Podpísané dňa: 17.04.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO V

BŽANOCH

UZNESENIE
č.1/7.
z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 17.04.2020
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. 92/133, ostatná plocha o výmere 236 m2, k.ú. Valkov
za sumu 25,50.- EUR za /m2.
Meno úspešného uchádzača :
Dňa 16.04.2020 poslanci a členovia majetkovej komisie otvorili o 14.00 hod
predložený návrh do obchodno verejnej súťaže a schválili návrh na víťaza
obchodno verejnej súťaže Jozef Ruda, nar ..........., bytom Breznica 274,
091 01 Stropkov.

Podpísané dňa: 17.04.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 2/7
z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 17.04.2020
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. 92/137, ostatná plocha o výmere 270 m2, k.ú. Valkov
za sumu 25,50.- EUR za /m2.
Meno úspešného uchádzača :
Dňa 16.04.2020 poslanci a členovia majetkovej komisie otvorili o 14.00 hod
predložený návrh do obchodno verejnej súťaže a schválili návrh na víťaza
obchodno verejnej súťaže Diana Blanárová, nar: ..................1993, bytom
Breznica 299, 091 01 Stropkov.

Podpísané dňa: 17.04.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 3/7
z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 17.04.2020
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. 92/135, ostatná plocha o výmere 267 m2, k.ú. Valkov
za sumu 26.- EUR za /m2.
Meno úspešného uchádzača :
Dňa 16.04.2020 poslanci a členovia majetkovej komisie otvorili o 14.00 hod
predložený návrh do obchodno verejnej súťaže a schválili návrh na víťaza
obchodno verejnej súťaže Peter Jurkovič, nar.:.................., bytom Puškinova
381, 908 72 Závod.
Podpísané dňa: 17.04.2020

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

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 4/7
z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 17.04.2020

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. 92/136, ostatná plocha o výmere 269 m2, k.ú. Valkov
za sumu 25,50.- EUR za /m2.
Meno úspešného uchádzača :
Dňa 16.04.2020 poslanci a členovia majetkovej komisie otvorili o 14.00 hod
predložený návrh do obchodno verejnej súťaže a schválili návrh na víťaza
obchodno verejnej súťaže Barbara Rudová, nar.:.............., bytom Vranovská
1957/62, 091 01 Stropkov.
Podpísané dňa: 17.04.2020
Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 5/7
z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 17.04.2020

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. 92/134, ostatná plocha o výmere 224 m2, k.ú. Valkov
za sumu 26.- EUR za /m2.
Meno úspešného uchádzača :
Dňa 16.04.2020 poslanci a členovia majetkovej komisie otvorili o 14.00 hod
predložený návrh do obchodno verejnej súťaže a schválili návrh na víťaza
obchodno verejnej súťaže Marián Vaňo, nar.:...................., bytom Exnárova
6629/29, 080 01 Prešov.
Podpísané dňa: 17.04.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 6/7
z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 17.04.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

f) schvaľuje
odpredať parcelu KN registra „C“ pod č. 327/39, ostatná plocha vo výmere 104 m2, tak ako
je zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor,
katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja. Cena za odpredaj tohto pozemku je
stanovená znaleckým posudkom č.35/2020 vypracovaného znalcom Ing. M. Malinom, na
sumu 20.- EUR/1m2, pre Družstvo podielnikov Lomné 82, 090 33 Turany nad Ondavou,
IČO: 31 701 094, predseda predstavenstva Ing. Daniel Lechman.
g) určuje
že pri predaji novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 327/39, ostatná plocha vo
výmere 104 m2, tak ako je zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom
Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja. Cena za
odpredaj tohto pozemku je stanovená znaleckým posudkom. č.35/2020 vypracovaného
znalcom Ing. M. Malinom, na sumu 20.- EUR/1m2 pre Družstvo podielnikov Lomné 82, 090
33 Turany nad Ondavou, IČO: 31 701 094, predseda predstavenstva Ing. Daniel Lechman.
Podpísané dňa: 17.04.2020

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

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 2/8
z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 17.04.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

h) schvaľuje
odpredaj osobného motorového vozidla škoda felícia vo vlastníctve obce Bžany
Podpísané dňa: 17.04.2020

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Hlasovanie poslancov:

počet poslancov:5
za:3
proti:0

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

