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

Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Bžany, ktoré sa konalo dňa 03.09.2020
o 15:00 hod. v zasadačke spoločenskej miestnosti v Bžanoch.
Predsedajúci: Bc. Ladislav Vrábeľ
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Ing. Miloš Vrabeľ
Juraj Kasarda
Miroslav Tarabčák
Darina Klebanová
Neprítomní a ospravedlnení poslanci obecného zastupiteľstva:
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Ďalej prítomní podľa prezenčnej listiny:
Ľudovít Nemec
Marek Štefaňák
Mgr. Viera Štoková
Peter Orečný
Martina Orečná
Radovan Mičo
Vujadinovičová Eva
Pavol Jecuško
Dušan Baloga

Program schôdze:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Overenie účasti poslancov a schválenie programu rokovania
Overuje: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Určuje: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce

4. Zámenná zmluva prerokovanie / Spišák/, schválenie zámerov predaja pozemkov
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce

5. Predaj pozemkov okolo chát a ďalších novovytvorených parciel formou OVS
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce

6. Doručené žiadosti na kúpu pozemkov - Nemec, Orečný, Štefaňák, Bojčík, Barnová, Vyšňovský,
Baloga, Vujadinovičová, Telepovský, Semanová, Bernasovská, Dudášová, Šarina, Ruda, Štofčík

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Prerokovanie opravy cesty, kanalizácia k novým vytvoreným parcelám
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Žiadosť o pripojenie sa na vodovod v obci Bžany - Čurila
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Kontrola ubytovacích zariadení- počet ubytovaných, parkovanie Tíšava, parkovanie chatári
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Dlhodobý prenájom informačného centra, prenájom pozemkov od Povodia BaH za 1Euro
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,

Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, 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 Simona
Jakubová, 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: Ing. Miloš Vrabeľ, Juraj Kasarda, 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 Mgr. Vieru Štokovú
- za overovateľov zápisnice určil poslancov Miroslava Tarabčáka a Juraja
Kasardu

4) schválenie výšky minimálnej ponúknutej sumy pozemkov
Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložené aktuálne ponuky týchto zámerov predaja novovytvorených
parciel registra KN ,,C“ 92/186, 92/187, 92/188, 92/189 a všetkých
ostatných novovytvorených parciel
Uchádzačom ktorí predložia ponuku v súlade s obchodno verejnou súťažou
s najvyššou ponúknutou sumou. Obec ako vyhlasovateľ určuje minimálne
ponúkanú cenu vo výške 30,- Eur/m2, ktorú navrhol poslanec Miroslav
Tarabčák a poslanec Juraj Kasarda.

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil uznesenie OZ č.4/1
Poslanci jednohlasne súhlasili s najnižšou ponúknutou sumou a to 30.- Eur
/ tridsať eur/.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Obecné jednohlasne schválilo výšku minimálnej ponúknutej sumy v súlade obchodnou verejnou
súťažou a to 30.- / tridsať eur/ t.j. uznesenie č.4/1 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené .
. 5. Schválenie zámerov predaja pozemkov okolo chát a aj novovytvorených parciel

a) informácia o návrhu p. Spišiaka o zámennej zmluve medzi ním a obcou Bžany
Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil informácie poslancom OZ o podanej žiadosti pána Spišáka,
ktorý chce medzi obcou a ním urobiť zámennú zmluvu.
Bc. Ladislav Vrabeľ
- predložil uznesenie OZ č.5/1
Poslanci k tomu mali pripomienky a to : že žiadateľ si dá urobiť na vlastné
náklady GP. Geodet parcelu okolo nehnuteľnosti p. Spišiaka premeria
a následne ju udobrí so starostom, že je to správne až potom sa pristúpi k
vyhotoveniu geometrického plánu a zároveň sa pristúpi k zámennej
zmluve
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
prítomní:3
neprítomní:2
za:3
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť p. Spišiaka na schválilo že za daných pripomienok t.j.
premeranie parciel, udobrenie geodetom a starostom obce o správnosti, vypracovanie geometrického
plánu a následné pristúpenie k zámennej zmluve t.j. uznesenie č.5/1 bolo potrebnou väčšinou hlasov
schválené .

b)zámer predaja pozemku KNC č. 92/189, ostatná plocha o výmere 476m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji novovytvoreného pozemku, ktoré sa
uskutočnia vo forme obchodnej verejnej súťaži a bude zverejnená na
internetovej stránke obce a na úradnej tabuli spolu s náčrtom GP. Suma za
odpredaj tohto pozemku je 30,- EUR/1m2, na návrh poslancov OZ .Znalecký
posudok vypracovaný znalcom Ing. Michalom Malinom, 091 01 Stropkov

Bc. Ladislav Vrábeľ

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 5 /2
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemku.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/189, ostatná
plocha o výmere 476 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, t.j. uznesenie č.5/2
bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

b)zámer predaja pozemku KNC č. 92/188, ostatná plocha o výmere 336m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo forme
obchodnej verejnej súťaži a bude zverejnená na internetovej stránke obce
a na úradnej tabuli spolu s náčrtom GP. Suma za odpredaj tohto pozemku je
30,- EUR/1m2, na návrh poslancov OZ .Znalecký posudok vypracovaný
znalcom Ing. Michalom Malinom, 091 01 Stropkov.

Bc. Ladislav Vrábeľ

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 5 /3
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemku.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/188, ostatná
plocha o výmere 336 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, t.j. uznesenie č.5/3
bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

c)zámer predaja pozemku KNC č. 92/187, ostatná plocha o výmere 319m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo forme
obchodnej verejnej súťaži a bude zverejnená na internetovej stránke obce
a na úradnej tabuli spolu s náčrtom GP. Suma za odpredaj tohto pozemku je
30,- EUR/1m2, na návrh poslancov OZ .Znalecký posudok vypracovaný
znalcom Ing. Michalom Malinom, 091 01 Stropkov .

Bc. Ladislav Vrábeľ

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 5 /4
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemku.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/187, ostatná
plocha o výmere 319 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, t.j. uznesenie č.5/4
bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

d)zámer predaja pozemku KNC č. 92/186, ostatná plocha o výmere 288m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo forme
obchodnej verejnej súťaži a bude zverejnená na internetovej stránke obce
a na úradnej tabuli spolu s náčrtom GP. Suma za odpredaj tohto pozemku je
30,- EUR/1m2, na návrh poslancov OZ .Znalecký posudok vypracovaný
znalcom Ing. Michalom Malinom, 091 01 Stropkov .

Bc. Ladislav Vrábeľ

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 5 /5
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemku.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/186, ostatná
plocha o výmere 288 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, t.j. uznesenie č.5/5
bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

d)zámer predaja pozemku KNC č. 92/190, ostatná plocha o výmere 507m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo forme
obchodnej verejnej súťaži a bude zverejnená na internetovej stránke obce
a na úradnej tabuli spolu s náčrtom GP. Suma za odpredaj tohto pozemku je
30,- EUR/1m2, na návrh poslancov OZ .Znalecký posudok vypracovaný
znalcom Ing. Michalom Malinom, 091 01 Stropkov .

Bc. Ladislav Vrábeľ

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 5 /6
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemku.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/190, ostatná
plocha o výmere 507 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, t.j. uznesenie č.5/6
bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

e)zámer predaja pozemku KNC č. 92/132, ostatná plocha o výmere 246m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, tak ako je zapísaný na liste
vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor,
katastrálne územie Valkov , ktorý sa uskutoční vo forme obchodnej verejnej
súťaži a bude zverejnená na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli.
Suma za odpredaj tohto pozemku je 30,- EUR/1m2, na návrh poslancov OZ.
Znalecký posudok vypracovaný znalcom Ing. Michalom Malinom, 091 01
Stropkov .

Bc. Ladislav Vrábeľ

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 5 /7
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemku.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/132, ostatná
plocha o výmere 246 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, t.j. uznesenie č.5/7
bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

f)zámer predaja pozemku KNC č. 92/153, ostatná plocha o výmere 272m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, tak ako je zapísaný na liste
vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor,
katastrálne územie Valkov , ktorý sa uskutoční vo forme obchodnej verejnej
súťaži a bude zverejnená na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli.
Suma za odpredaj tohto pozemku je 30,- EUR/1m2, na návrh poslancov OZ.
Znalecký posudok vypracovaný znalcom Ing. Michalom Malinom, 091 01
Stropkov .

Bc. Ladislav Vrábeľ

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 5 /8
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemku.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/158, ostatná
plocha o výmere 272 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, t.j. uznesenie č.5/8
bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

g)zámer predaja pozemku KNC č. 92/164, ostatná plocha o výmere 225m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, tak ako je zapísaný na liste
vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor,
katastrálne územie Valkov , ktorý sa uskutoční vo forme obchodnej verejnej
súťaži a bude zverejnená na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli.
Suma za odpredaj tohto pozemku je 30,- EUR/1m2, na návrh poslancov OZ.
Znalecký posudok vypracovaný znalcom Ing. Michalom Malinom, 091 01
Stropkov .

Bc. Ladislav Vrábeľ

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 5 /9
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemku.

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

Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/132, ostatná
plocha o výmere 246 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, t.j. uznesenie č.5/9
bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

h)zámer predaja pozemku KNC č. 85/18, ostatná plocha o výmere 205m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, tak ako je zapísaný na liste
vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor,
katastrálne územie Valkov , ktorý sa uskutoční vo forme obchodnej verejnej
súťaži a bude zverejnená na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli.
Suma za odpredaj tohto pozemku je 30,- EUR/1m2, na návrh poslancov OZ.
Znalecký posudok vypracovaný znalcom Ing. Michalom Malinom, 091 01
Stropkov .

Bc. Ladislav Vrábeľ

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 5 /10
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja pozemku.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

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

Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 85/205,
ostatná plocha o výmere 205 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, t.j.
uznesenie č.5/10 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

h) zámer priameho predaja pozemku KNC č. 92/183, ostatná plocha o výmere 381 m2, k.ú.
Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ - predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutoční vo
forme priameho predaja a bude zverejnený na úradnej tabuli obce.
Suma za odpredaj tohto pozemku je 9,83,- EUR/1m2 na základe znaleckého
posudku č.46/2020 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Malinom .
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.92 /183, ostatná plocha vo výmere 381 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.45/2020 vyhotovenom dňa 12.05.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa 28.05.2020 pod číslom G1-108/2020, katastrálne
územie Valkov, formou priameho predaja. Žiadosť si podal Marek
Štefaňák, Čsl.armády 13, 080 01 Prešov.
- predložil uznesenie OZ č. 5 /7
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere formou priameho
predaja.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:- Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej
mape pod č. 92/183, ostatná plocha o výmere 381 m2, k.ú. Valkov
prostredníctvom priameho predaja. t.j. uznesenie č.5/7 bol potrebnou
väčšinou hlasov schválený.

i) zámer predaja pozemku KNC č. 92/181, ostatná plocha o výmere 259 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrabeľ - predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia
prostredníctvom priameho predaja so zriadením vecného bremena pre
inžinierske siete a bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je 7,88,- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku
č.47/2020vypracovaného znalcom Ing. Michalom Malinom .
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.92 /181, ostatná plocha vo výmere 259 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.44/2020 vyhotovenom dňa 12.05.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa 28.05.2020 pod číslom G1-109/2020, katastrálne
územie Valkov vo forme priameho predaja so zriadením vecného bremena
pre inžinierske siete. Žiadosť si podal Ing. Peter Orečný a manželka Mgr.
Martina rod. Haninčíková, bytom Kamencová 7, 080 01 Prešov.
- predložil uznesenie OZ č. 5 /8
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere priameho predaja a so
zriadením vecného bremena pre inžinierske siete.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/181, ostatná
plocha o výmere 259 m2, k.ú. Valkov zo zámeru priameho predaja a so zriadením vecného bremena
pre inžinierske siete, t.j. uznesenie č.5/8 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

j) zámer predaja pozemku KNC č. 92/182, ostatná plocha o výmere 343 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ - predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo
forme priameho predaja a so zriadením vecného bremena pre
inžinierske siete a bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je 9,83.- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku
č.48/2020 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Malinom .
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.92 /182, ostatná plocha vo výmere 343 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.44/2020 vyhotovenom dňa 12.05.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa 28.05.2020 pod číslom G1-109/2020, katastrálne
územie Valkov prostredníctvom priameho predaja s podmienkou vecného
bremena pre inžinierske siete. Žiadosť si podal Ľudovít Nemec, Šmeralova
4872/1, 080 01 Prešov.
- predložil uznesenie OZ č. 5 /9
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere priameho predaja a so
zriadením vecného bremena pre inžinierske siete.

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

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Zámer o predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/182, ostatná
plocha o výmere 343 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja a so zriadením vecného
bremena pre inžinierske siete, t.j. uznesenie č.5/9 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

k) predaj pozemku KNC č. 327/39, ostatná plocha o výmere 104 m2 v k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o schválení predaja pozemku, ktorý sa uskutočnil vo
forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je 20.- EUR/1m2, na základe znaleckého posudku
č.35/2020 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Malinom, 091 01
Stropkov .
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
,,C“ pod číslom 327/39 ostatná plocha o výmere 104m2, tak ako bola táto ako
zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Stropkov,
katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja

Bc. Ladislav Vrabeľ

pozemku, žiadosť si podal Družstvo podielnikov, Lomné 62, 09033 Turany
nad Ondavou zastúpené predsedom predstavenstva Ing. Lechman, IČO:
- predložil uznesenie OZ č.5 /10keďže k tomuto bodu neboli žiadne

pripomienky, ukončil diskusiu k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o schválení priameho
predaja pozemku.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0

neprítomní:2
nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Schválenie priameho predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č.
327/39, ostatná plocha vo výmere 104 m2 k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j.
uznesenie č.5/10 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené .

6) Nové podané žiadosti o kúpu pozemkov formou priameho predaja
Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil informácie poslancom OZ o podaných žiadostiach:
Ing. Marek Dudáš, bytom 8.máj 492/8, 089 01 Svidník parcela registra
,,C“ v k.ú. Valkov pod číslom KNC 245/260 vo výmere 52 m2 a parcela
KNC 245/261 vo výmere 104 m2, na základe vyhotoveného
geometrického plánu č. 99/2020, zo dňa 27.08.2020.
Ing. Ján Havrila, bytom Chotča 48, Chotča, parcela registra ,,C“ v k.ú.
Valkov pod číslom KNC 92/192 vo výmere 161m2, na základe
vyhotoveného geometrického plánu č. 92/2020, zo dňa 28.07.2020.
Ján Ziemba, Matiaška 31, 094 31 Hanušovce nad Topľou, parcela
registra ,,C“ v k.ú. Valkov pod číslom KNC 123/189 vo výmere 60m2
Anton Flešár, L. Novomeského 124/1, 040 01 Košice, parcela registra
,,C“ v k.ú. Valkov pod číslom KNC 192/67 vo výmere 246m2, na základe
vyhotoveného geometrického plánu č. 67/2020, zo dňa 12.08.2020
Juraj Kuleša, SNP 49, 089 01 Svidník4/1, 040 01 Košice, parcela registra
,,C“ v k.ú. Valkov pod číslom KNC 192/68 vo výmere 103m2, na základe
vyhotoveného geometrického plánu č. 67/2020, zo dňa 12.08.2020
Eva Vujadinovičová, A. Sládkoviča 4, 082 21 Veľký Šariš, parcela
registra ,,C“ v k.ú. Valkov pod číslom KNC 123/80 vo výmere 84m2
tak ako bola táto ako zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným
úradom Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme
priameho predaja pozemku.
Dušan Baloga, Jahodová 23, 082 21 Veľký Šariš- Kanaš, parcela registra
,,C“ v k.ú. Valkov pod číslom KNC 123/81 vo výmere 81 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 pozemku.
Mgr. Andrea Semanová, Mirka Nešpora 30, 080 01 Prešov, jedná sa
o odkúpenie časti z parcely KNC 192/1 vo výmere 300 m2, na základe
priloženého náčrtu parcely vo forme priameho predaja.
Igor Telepovský, Kutuzovova 29, 085 01 Bardejov, odkúpenie časti
okolo chaty z parcely KNC 245/166 tak ako bola táto ako zapísaná na liste

vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor,
katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja pozemku.
Štefan Štofík, Kukučínová 2040/1, Snina. Jedná sa o odkúpenie časti
z parcely KNC 123/102, na základe priloženého náčrtu parcely vo forme
priameho predaja.
Mgr. Gabriela Rudová, Hrnčiarska 1654/72, 091 01 Stropkov, parcela
registra ,,C“ v k.ú. Valkov pod číslom KNC 245/258 vo výmere 514 m2,
na základe vyhotoveného geometrického plánu č. 56/2020, zo dňa
04.06.2020 vo forme priameho predaja pozemku / na parcele ktorú
v osobnom vlastníctve sa nedá stavať rekreačná chata, sú tam inžinierske
siete/.
Peter Šarina, Solivarská 41, 080 05 Prešov, odkúpenie časti okolo chaty
z parcely KNC 92/128 vo výmere 294 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 pozemku
Michal Micheľ, bytom Matice slovenskej 907/32, 091 01 Stropkov
odkúpenie časti okolo chaty z parcely KNC 85/1 vzniká parcela KNC
85/47 ostatná plocha vo výmere 333 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 pozemku
Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil uznesenie OZ č.6/1
Poslanci k tomu mali pripomienky a to : každý zo žiadateľov si dá urobiť
na vlastné náklady znalecké posudky, vypracovanie geometrických plánov
a následne sa až potom pristúpi k zámeru predaja pozemkov pre
horeuvedených žiadateľov
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
prítomní:3
neprítomní:2
za:3
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Obecné zastupiteľstvo zobralo všetky žiadosti na vedomie za daných podmienok t.j. uznesenie č.6/1
bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené .

a)neschválene podané žiadosti – p. Materňák
Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil informácie poslancom OZ o podaných žiadostiach:
Ladislav Materňák a Marcela Materňáková, bytom Bžany 399, 090 33
Turany nad Ondavou. Jedná sa o odkúpenie časti z parcely KNC 245/47,
na základe priloženého náčrtu parcely vo forme priameho predaja.

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil uznesenie OZ č.6/2
Poslanci k tomu mali pripomienky na spomínanej parcele KNC 245/47 je
na nej dlhoročná plomba, takže nie je možný odpredaj spomínanej parcely.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
prítomní:3
neprítomní:2
za:3
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:-

Zdržal sa:Nehlasoval:Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie ale za daných podmienok je parcela KNC 245/47
nepredajná t.j. uznesenie č.6/2 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené .
b) neschválene podané žiadosti - p. Kimák

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil informácie poslancom OZ o podanej žiadosti
JUDr. Peter Kimák a manželka Renáta Kimáková, bytom Petejovska 966/3,
091 01 Stropkov. Jedná sa o odkúpenie i z parcely KNC 245/237, tak ako
bola táto ako zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom
Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme priameho
predaja pozemku.

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil uznesenie OZ č.6/3
Poslanci obecného zastupiteľstva k parcele KNC 245/237 mali pripomienky
a to že v RO Valkov je už veľmi málo parkovacích miest a parcela KNC
245/237 bude obci slúžiť do budúcna ako parkovisko.t. j. že parcela je
nepredajná.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
prítomní:3
neprítomní:2
za:3
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie ale je parcela KNC 245/237 je nepredajná t.j.
uznesenie č.6/3 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené .
c )neschválene podane žiadosti - p.Bernasovská

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil informácie poslancom OZ o podanej žiadosti
MUDr. Gabriela Bernasovská, bytom Sabinovská 25, 080 01 Prešov. Pri
žiadosti nebol doložený žiaden náčrt, takže obecnému zastupiteľstvu
nebolo jasné o akú časť parcely sa jedná vo forme priameho predaja
pozemku.

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil uznesenie OZ č.6/4
Poslanci keďže nemali žiadne podklady k schváleniu predaja a zo žiadosti
to nebolo zrejme., neschválili predaj až v prípade keď bude do obce
doručený náčrt geometrického plánu na ktorom bude zrejme o akú časť
parcely má záujem p. Bernasovská.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
prítomní:3
neprítomní:2
za:3
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie ale za daných podmienok nie je možne pristúpiť
k schváleniu žiadosti predaja parcely t.j. uznesenie č.6/4 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené .

d )neschválene podane žiadosti - p.Vyšňovský

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil informácie poslancom OZ o podanej žiadosti
Pavol Vyšňovský, Ruská Nová Ves, 080 01 Prešov. Jedná sa o odkúpenie
časti z parcely KNC 123/71, tak ako bola táto ako zapísaná na liste
vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor,
katastrálne územie Valkov vo forme priameho predaja pozemku.

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil uznesenie OZ č.6/5
Poslanci obecného zastupiteľstva, neschválili predaj časti parcely KNC
123/71 a to s tým , že by sa znemožnil prístup k nehnuteľnostiam ostatných
vlastníkov rekreačných chát v k.ú. Valkov.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
prítomní:3
neprítomní:2
za:3
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie ale za daných podmienok nie je možne pristúpiť
k schváleniu žiadosti predaja časti parcely KNC 123/71 t.j. uznesenie č.6/5 bolo potrebnou väčšinou
hlasov schválené .

7) prerokovanie opravy cesty, kanalizácia ku novovytvoreným parcelám,
Bc. Ladislav Vrábeľ - predniesol poslancom doručenú žiadosť p. Škorčíka, p,. Benkovej,
p.Cvira a p. Brédu ktorí žiadajú opravu cesty z dôvodu že je takmer
neprejazdná.
Bc. Ladislav Vrábeľ - otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,

- predložil uznesenie OZ č. 7/1.
- keďže k tejto žiadosti boli pripomienky, poslanci OZ sa vyjadrili
že obec Bžany nemá finančné prostriedky na opravu prístupovej
cesty k spomínaným vlastníkom nehnuteľnosti a ukončil k tomuto
bodu rokovania a dal hlasovať.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0 nehlasoval:0

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ

neprítomní:2

Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:-

Neschvaľuje sa oprava prístupovej cesty k nehnuteľnostiam z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov , t.j. uznesenie č.7/1 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
.

8). Prejednanie žiadosti o napojenie sa na vodovod
Bc. Ladislav Vrábeľ - predniesol poslancom žiadosť podanú dňa 01.06.2020 JUDr. Martinom
Čurilom, bytom Sov. hrdinov 356/48, 089 01 Svidník, o možnosť
napojenia sa na vodovod. Ako dôvod uvádza že vodovodná
infraštruktúra sa nachádza v tesnej blízkosti jeho pozemku, zdroj
plánuje používať len ako rezervný zdroj..
Bc. Ladislav Vrábeľ - otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 8/1.
- keďže k tejto žiadosti boli pripomienky od poslancov OZ, že na
vodný zdroj je už veľa odberateľov a kapacita studne už by
nepostačovala pre všetkých doterajších odberateľov, tak starosta
ukončil diskusiu k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
za:3
proti:0

prítomní:3
zdržal sa:0 nehlasoval:0

neprítomní:2

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

Neschvaľuje sa napojenie JUDr. Čurilu bytom Sov. hrdinov 356/48, 089 01 Svidník, na
základe jeho žiadosti – pripojiť sa na vodovod, t.j. uznesenie č.8/1 bolo potrebnou väčšinou
hlasov schválený.
.

10) Prenájom informačného centra v k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil informáciu o prenájme informačného centra , ktorá je vo
vlastníctve obce Bžany na dobu 10 rokov.
Bc. Ladislav Vrabeľ
- predložil uznesenie OZ č.1/9
Poslanci po prehodnotení neschválili prenájom informačného centra, ktorý
je po rozsiahlej rekonštrukcii .
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
prítomní:3
neprítomní:2
za:3
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:-

Zdržal sa:Nehlasoval:Obecné zastupiteľstvo neschválilo prenájom informačného centra , ktoré je vo vlastníctve obce na
prenájom 10 rokov t.j. uznesenie č.10/1 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené .
11) Diskusia
a)schválenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky
Bc. Ladislav Vrabeľ

- predložil informáciu o nenávratnej finančnej výpomoci poskytovanej
v súlade § 13, nasl. Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy o nenávratnom zdroji financovania.
Bc. Ladislav Vrabeľ
- predložil uznesenie OZ č.11/1
OZ obce Bžany v súlade §11 odst. 4 písm.b)zákona č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení schvaľuje prijatie návratného zdroja financovania v
celkovej sume 2 629 eur( dvetisícšestodvadsať eur) na bežné výdavky –
s ročnými splátkami 657 eur. Použitie návratného zdroja financovania na
úhradu bežných výdavkov a to úhrada za elektrickú energiu.
Hlasovanie poslancov: počet poslancov:5
prítomní:3
neprítomní:2
za:3
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Obecné zastupiteľstvo obce Bžany v súlade §11 odst. 4 písm.b)zákona č. 369/1990 Zb. obecnom
zriadení schvaľuje prijatie návratného zdroja financovania v celkovej sume 2 629 eur(
dvetisícšestodvadsať eur) na bežné výdavky –s ročnými splátkami 657 eur. Použitie návratného zdroja
financovania na úhradu bežných výdavkov a to úhrada za elektrickú energiu t.j. uznesenie č.11/1 bolo
potrebnou väčšinou hlasov schválené .

b) prerokovanie VZN č.3/2019 na návrh p. Tarabčáka, p.Kasardu
Bc. Ladislav Vrábeľ

-predložil návrh poslanca p. Tarabčáka a p. Kasardu – VZN č.3/2019
opätovne prerokovanie na schválenie 50% zľavy pre občanov Bžany
s trvalým pobytom celoplošná zľava na stavby.
Bc. Ladislav Vrábeľ
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 11 / 2.
-starosta vyzýva poslancov obecného zastupiteľstva o dodržanie zákona a aby
nedávali zníženie na 50%pre občanov obce Bžany a nechali to na ďalšie
zastupiteľstvo, 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: Ing. Miloš Vrabeľ, Miroslav Tarabčák, Juraj Kasarda
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval: -

Návrh na prerokovanie schválenie zmeny VZN č.3/2019 ponechané na ďalšie zastupiteľstvo, t.j.
uznesenie č. 11/2 bol potrebnou väčšinou hlasov schválené.

12)Záver
Bc. Ladislav Vrábeľ

- závere sa poďakoval všetkým prítomným za konštruktívnu atmosféru na
dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil 4. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Overovatelia:

Juraj Kasarda

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

Miroslav Tarabčák

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

Zapisovateľka: Mgr. Viera Štoková

