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

Zápisnica
zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Bžany, ktoré sa konalo dňa 26.11.2020
o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti v Bžanoch.
Predsedajúci: Bc. Ladislav Vrábeľ
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:
Ing. Miloš Vrabeľ
Juraj Kasarda
Miroslav Tarabčák
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 Kapráľ

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

3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4.
5.
6.
7.

Určuje: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Prerokovanie a schválenie VZN č.3/2019
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Schválenie zverejnených zámerov na priamy predaj
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Nové žiadosti na odkúpenie pozemkov
Predkladá: Bc. Ladislav Vrábeľ, starosta obce
Diskusia
8.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) Prerokovanie návrhu 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 na stavby pre občanov
Bžany s trvalým pobytom nad 62 rokov
Bc. Ladislav Vrábeľ
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 4 / 1.
- Poslanci OZ schválili 50% zľavu na stavby pre občanov Bžany s trvalým
pobytom, 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: -

Schválenie 50% zľavy na stavby pre občanov Bžany s trvalým pobytom nad 62 rokov
, t.j. uznesenie č. 4/1 bol potrebnou väčšinou hlasov schválené.

5. Schválenie zámerov predaja pozemkov

a)zámer predaja pozemku KNC č.245/260, ostatná plocha o výmere 52 m2, k.ú. Valkov a
KNC č.245/261, ostatná plocha o výmere 104 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ - predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutočnia
vo forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma
za odpredaj tohto pozemku je 12,20.- EUR/1m2 na základe znaleckého
posudku č.75/2020 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Malinom .
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.245/260, ostatná plocha vo výmere 52 m2, žiadosť o kúpu
novovytvorenej parcely KN registra„C“ pod č.245/261, ostatná plocha vo
výmere 104m2 tak ako bola táto ako zapísaná v geometrickom pláne
č.99/2020 vyhotovenom dňa 27.08.2020 geodetom Jánom Štiavnickým,
Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa 22.09.2020
pod číslom G1-197/2020, katastrálne územie Valkov prostredníctvom
priameho predaja. Žiadosť si podal Ing. Marek Dudáš, bytom 8.máj 492/8,
089 01 Svidník .
- predložil uznesenie OZ č. 5 /1
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja parciel.

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 predaja parciel, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č.245/260, ostatná
plocha o výmere 52 m2 a 245/261, ostatná plocha o výmere 104 m2 , k.ú. Valkov prostredníctvom
priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/1 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

b)zámer predaja pozemku KNC č.192/66, ostatná plocha o výmere 27 m2, k.ú. Valkov a
KNC č.192/68, ostatná plocha o výmere 103 m2, k.ú. Valkov

Bc. Ladislav Vrábeľ - predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutočnia
vo forme priameho predaja zverejnené na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je 12,20.- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku
č.78/2020 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Malinom .
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.192/66, ostatná plocha vo výmere 27 m2, žiadosť o kúpu
novovytvorenej parcely KN registra„C“ pod č.192/68, ostatná plocha vo
výmere 103m2 tak ako bola táto ako zapísaná v geometrickom pláne
č.48/2020 vyhotovenom dňa 04.06.2020 geodetom Jánom Štiavnickým,
Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa 10.06.2020
pod číslom G1-117/2020, katastrálne územie Valkov prostredníctvom
priameho predaja. Žiadosť si podal Juraj Kuleša, SNP 49, 089 01 Svidník
.
- 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 parciel.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č.192/66, ostatná
plocha o výmere 27 m2 a 192/68, ostatná plocha o výmere 103 m2 , k.ú. Valkov prostredníctvom
priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/2 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

c) zámer predaja pozemku KNC č. 123/80, ostatná plocha o výmere 84 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ- predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutoční vo
forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce.
Suma za odpredaj tohto pozemku je 9,66,- EUR/1m2 na základe znaleckého
posudku č.81/2020 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Malinom .
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.123/80, ostatná plocha vo výmere 84 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.34/2020 vyhotovenom dňa 02.09.2020
geodetom Ján Namešpetra, Geometran, Pušovce 44, 082 14, úradne
overeného dňa 16.09.2020 pod číslom G1-190/2020, katastrálne územie
Valkov prostredníctvom priameho predaja. Žiadosť si podal Eva
Vujadinovičová, A.Sládkoviča 4, 082 21 Veľký Šariš
- 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 parcely.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej
mape pod č. 123/80, ostatná plocha o výmere 84 m2, k.ú. Valkov
prostredníctvom priameho predaja. t.j. uznesenie č.5/3 bol potrebnou
väčšinou hlasov schválený.

d) zámer predaja pozemku KNC č. 123/227, ostatná plocha o výmere 59 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ- predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutoční vo
forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce.
Suma za odpredaj tohto pozemku je 9,66,- EUR/1m2 na základe znaleckého
posudku č.81/2020 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Malinom .
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.123/227, ostatná plocha vo výmere 59 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.34/2020 vyhotovenom dňa 02.09.2020
geodetom Ján Namešpetra, Geometran, Pušovce 44, 082 14, úradne
overeného dňa 16.09.2020 pod číslom G1-190/2020, katastrálne územie
Valkov prostredníctvom priameho predaja. Žiadosť si podal Štefan Štofík,
Kukučínová 2040/1, 069 01 Snina
- 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 parcely.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej
mape pod č. 123/227 ostatná plocha o výmere 59 m2, k.ú. Valkov
prostredníctvom priameho predaja. t.j. uznesenie č.5/4 bol potrebnou
väčšinou hlasov schválený.
e) zámer predaja pozemku KNC č. 85/47, ostatná plocha o výmere 36 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ- predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutoční vo

forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce.
Suma za odpredaj tohto pozemku je 7,88,- EUR/1m2 na základe znaleckého
posudku č.77/2020 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Malinom .
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.85/47, ostatná plocha vo výmere 36 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.45/2020 vyhotovenom dňa 12.05.2020
geodetom Geodézia M Stropkov, Ing. Bc. Radovan Motyka, Námestie
SNP538,091 01 Stropkov, úradne overeného dňa 30.09.2020 pod číslom
G1-203/2020, katastrálne územie Valkov, formou priameho predaja.
Žiadosť si podal Michal Micheľ, Matice Slovenskej 907/32, 091 01
Stropkov.
- 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 parcely.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej
mape pod č. 85/47, ostatná plocha o výmere 36 m2, k.ú. Valkov
prostredníctvom priameho predaja. t.j. uznesenie č.5/5 bol potrebnou
väčšinou hlasov schválený.

f)zámer predaja pozemku KNC č. 192/67, ostatná plocha o výmere 246 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ-predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutočnia vo
forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je 7,03.- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku
č.35/2020 vypracovaného znalcom Ing. Jaroslavom Petrekom .
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.192 /67, ostatná plocha vo výmere 246 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.67/2020 vyhotovenom dňa 12.08.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa 22.09.2020 pod číslom G1-196/2020, katastrálne
územie Valkov prostredníctvom priameho predaja. Žiadosť si podal Anton
Flešár, L.Novomeského 1, 040 01 Košice.
- 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 parcely.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 192/67, ostatná
plocha o výmere 246 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/6 bol
potrebnou väčšinou hlasov schválený.

g)zámer predaja pozemku KNC č. 92/192, ostatná plocha o výmere 161 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ- predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutočnia
vo
forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je .........- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku
č....../2020 vypracovaného znalcom Ing. .
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.92 /192, ostatná plocha vo výmere 161 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.92/2020 vyhotovenom dňa 28.07.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa .......2020 pod číslom G1-...../2020, katastrálne
územie Valkov prostredníctvom priameho predaja . Žiadosť si podal Ing.
Ján Havrila, Chotča 48.
- 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 parcely.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/192, ostatná
plocha o výmere 161 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/7 bol
potrebnou väčšinou hlasov schválený.

h)zámer predaja pozemku KNC č. 123/189, ostatná plocha o výmere 60 m2, k.ú. Valkov

Bc. Ladislav Vrábeľ- predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutočnia
vo
forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je .......- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku
č.35/2020 vypracovaného znalcom Ing.
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.123/189, ostatná plocha vo výmere 60 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.67/2020 vyhotovenom dňa 12.08.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa 22.09.2020 pod číslom G1-...../2020, katastrálne
územie Valkov prostredníctvom priameho predaja. Žiadosť si podal Ján
Ziemba, Maťaska 31, 094 31 Hanušovce nad Topľou.
- 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 parcely.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 123/189, ostatná
plocha o výmere 60 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/8 bol
potrebnou väčšinou hlasov schválený.

i)zámer predaja pozemku KNC č. 123/81, ostatná plocha o výmere 81 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutočnia vo
forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je .......- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku
č..../2020 vypracovaného znalcom Ing. ..................
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.123/81, ostatná plocha vo výmere 81 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.67/2020 vyhotovenom dňa 12.08.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa 22.09.2020 pod číslom G1-...../2020, katastrálne
územie Valkov prostredníctvom priameho predaja. Žiadosť si Dušan
Baloga, Jahodová 23, 082 21 Veľký Šariš.
- 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 parcely.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 123/81, ostatná
plocha o výmere 81 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/9 bol
potrebnou väčšinou hlasov schválený.

j)zámer predaja pozemku KNC č. 192/1, ostatná plocha o výmere 300 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ - predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo
forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je .......- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku
č..../2020 vypracovaného znalcom Ing. ..................
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.192/1, ostatná plocha vo výmere 300 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.67/2020 vyhotovenom dňa 12.08.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa 22.09.2020 pod číslom G1-...../2020, katastrálne
územie Valkov prostredníctvom priameho predaja. Žiadosť si podala Mgr.
Andrea Semanová, Mirka Nešpora30, 080 01 Prešov
- 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 parcely.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 192/1, ostatná
plocha o výmere 300 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/10 bol
potrebnou väčšinou hlasov schválený.

k)zámer predaja pozemku KNC č. 245/262, ostatná plocha o výmere 470 m2, k.ú. Valkov

Bc. Ladislav Vrábeľ predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutočnia vo
forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je .......- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku
č..../2020 vypracovaného znalcom Ing. ..................
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.245/262, ostatná plocha vo výmere 470 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.67/2020 vyhotovenom dňa 12.08.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa 22.09.2020 pod číslom G1-...../2020, katastrálne
územie Valkov prostredníctvom priameho predaja. Žiadosť si podal Igor
Telepovský, Kutuzovova 29, 085 01 Bardejov
- predložil uznesenie OZ č. 5 /11
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja parcely.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 245/262, ostatná
plocha o výmere 470 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/11 bol
potrebnou väčšinou hlasov schválený.

l)zámer predaja pozemku KNC č. 245/258, ostatná plocha o výmere 514 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ - predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo
forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je .......- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku
č..../2020 vypracovaného znalcom Ing..
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.245/258, ostatná plocha vo výmere 514 m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.67/2020 vyhotovenom dňa 12.08.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa 22.09.2020 pod číslom G1-...../2020, katastrálne
územie Valkov prostredníctvom priameho predaja. Žiadosť si podala Mgr.
Gabriela Rudová, Hrnčiarska 1654/72, 091 01 Stropkov
- predložil uznesenie OZ č. 5 /12
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja parcely.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 245/258, ostatná
plocha o výmere 514 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/12 bol
potrebnou väčšinou hlasov schválený.

m)zámer predaja pozemku KNC č. 92/191, ostatná plocha o výmere 161 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutočnia vo
forme priameho predaja a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je .......- EUR/1m2 na základe znaleckého posudku
č..../2020 vypracovaného znalcom Ing. ..................
Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č.92/191, ostatná plocha vo výmere 161m2, tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.67/2020 vyhotovenom dňa 12.08.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa 22.09.2020 pod číslom G1-...../2020, katastrálne
územie Valkov prostredníctvom priameho predaja. Žiadosť si podal Peter
Šarina, Solivarska 41, 080 05, Prešov
- predložil uznesenie OZ č. 5 /13
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere predaja parcely.

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 predaja pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 92/191, ostatná
plocha o výmere 161 m2, k.ú. Valkov prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/13 bol
potrebnou väčšinou hlasov schválený.

n) zámer predaja pozemku KNC č. 92/195, ostatná plocha o výmere 117 m2, k.ú. Valkov
zámer predaja pozemku KNC č. 92/196, ostatná plocha
o výmere 20 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo forme
priameho predaja a bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je 9,30.- EUR/1m2, na základe znaleckého posudku
č.89/2020 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Malinom .
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č. 92/195, ostatná plocha vo výmere 117 m2, parcely KN registra
„C“ pod č. 92/196, ostatná plocha vo výmere 20 m2tak ako bola táto ako
zapísaná v geometrickom pláne č.112/2020 vyhotovenom dňa 19.10.2020
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,
úradne overeného dňa 29.10.2020 pod číslom G1-232/2020, katastrálne
územie Valkov prostredníctvom priameho predaja. Žiadosť si podal Mario
Babej, Beloveža 308, Hažlín
- predložil uznesenie OZ č. 5 /14
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere priameho predaja
pozemku.

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“ pod č. 92/195, ostatná plocha vo výmere 117 m2,
parcely KN registra „C“ pod č. 92/196, ostatná plocha vo výmere 20 m prostredníctvom priameho
predaja, t.j. uznesenie č.5/14 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

o) zámer predaja pozemku KNC č. 88/1, ostatná plocha o výmere 145 m2, k.ú. Bžany a zámer
predaja pozemku KNC č. 88/2, ostatná plocha o výmere 170
m2, k.ú. Bžany
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo forme
priameho predaja a bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je 7,09.- EUR/1m2, na základe znaleckého posudku
č.52/2020 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Malinom .
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
„C“ pod č. 88/1, ostatná plocha vo výmere 145 m2, parcely KN registra „C“
pod č. 88/2, ostatná plocha vo výmere 170 m2tak ako bola táto ako zapísaná
v geometrickom pláne č.157/2020 vyhotovenom dňa 11.11.2020 geodetom
JGEODEZIA M Stropkov, Ing. Bc. Radovan Motyka, Námestie SNP 538,
091 01 Stropkov, úradne overeného dňa 12.11.2020 pod číslom G1-

Bc. Ladislav Vrabeľ

251/2020, katastrálne územie Bžany prostredníctvom priameho predaja.
Žiadosť si podal Marián Široký, Chotčanská 87/7, 091 01 Stropkov
- predložil uznesenie OZ č. 5 /15
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere priameho predaja
pozemku.

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“ pod č. 88/1, ostatná plocha vo výmere 145 m2, parcely
KN registra „C“ pod č.88/2, ostatná plocha vo výmere 170 m prostredníctvom priameho predaja, t.j.
uznesenie č.5/15 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

p) zámer predaja pozemku KNC č. 92/119, ostatná plocha o výmere 186 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predniesol informácie o zámere predaja pozemku, ktoré sa uskutočnia vo
forme priameho predaja a bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je....................- EUR/1m2, na základe znaleckého
posudku č................... vypracovaného znalcom .............. .
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
parcely KN registra „C“ pod č. 92/119, ostatná plocha vo výmere 186 m2tak
ako bola táto ako zapísaná v geometrickom pláne č......./2020
vyhotovenom dňa .............2020 geodetom Jánom Štiavnickým,
Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa 29.10.2020
pod číslom G1-.........2020, katastrálne územie Valkov prostredníctvom
priameho predaja. Žiadosť si podala Simona Medvecová
- predložil uznesenie OZ č. 5/16
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere priameho predaja
pozemku.

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“ pod č. 92/119, ostatná plocha vo výmere 186 m2,
prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/16 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

r) zámer predaja pozemku KNC č. 117/87, ostatná plocha o výmere 220.m2, k.ú. Valkov

Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo forme
priameho predaja a bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je....................- EUR/1m2, na základe znaleckého
posudku č................... vypracovaného znalcom .
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
parcely KN registra „C“ pod č. 117/87, ostatná plocha vo výmere 220 m2tak
ako bola táto ako zapísaná v geometrickom pláne č......./2020
vyhotovenom dňa ..........2020 geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského
461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa ...........2020 pod číslom G1....../2020, katastrálne územie Valkov prostredníctvom priameho predaja.
Žiadosť si podal Vuľcha
- predložil uznesenie OZ č. 5/17
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere priameho predaja
pozemku.

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“ pod č. 117/87, ostatná plocha vo výmere 220 m2,
prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/17 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

s) zámer predaja pozemku KNC č. 117/95, ostatná plocha o výmere 111 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo forme
priameho predaja a bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je....................- EUR/1m2, na základe znaleckého
posudku č................... vypracovaného znalcom .............. .
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
parcely KN registra „C“ pod č. 117/95, ostatná plocha vo výmere 111 m2tak
ako bola táto ako zapísaná v geometrickom pláne č.112/2020
vyhotovenom dňa 19.10.2020 geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského
461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa 29.10.2020 pod číslom G1232/2020, katastrálne územie Valkov prostredníctvom priameho predaja.
Žiadosť si podal Humeník
- predložil uznesenie OZ č. 5/18
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere priameho predaja
pozemku.

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“ pod č. 117/95, ostatná plocha vo výmere 111 m2,
prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/18 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

t) zámer predaja pozemku KNC č. 192/24, ostatná plocha o výmere 3 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrabeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo forme
priameho predaja a bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je....................- EUR/1m2, na základe znaleckého
posudku č................... vypracovaného znalcom .............. .
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
parcely KN registra „C“ pod č.192/24, ostatná plocha vo výmere 3 m2tak
ako bola táto ako zapísaná v geometrickom pláne č.112/2020
vyhotovenom dňa ............2020 geodetom Jánom Štiavnickým,
Komenského 461/18, 089 01 Svidník, úradne overeného dňa 29.10.2020
pod číslom G1-......../2020, katastrálne územie Valkov prostredníctvom
priameho predaja. Žiadosť si podal Ivan Vasilčin, Záhradná 8, 080 01
Prešov
- predložil uznesenie OZ č. 5/19
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere priameho predaja
pozemku.

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“ pod č. 92/24, ostatná plocha vo výmere 3 m2,
prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/19 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

u) zámer predaja pozemku KNC č. 246/166, ostatná plocha o výmere 36 m2, k.ú. Valkov
Bc. Ladislav Vrábeľ

Bc. Ladislav Vrábeľ

- predniesol informácie o predaji pozemku, ktoré sa uskutočnia vo forme
priameho predaja a bude zverejnený na úradnej tabuli obce. Suma za
odpredaj tohto pozemku je....................- EUR/1m2, na základe znaleckého
posudku č................... vypracovaného znalcom .............. .
-predložil informácie, že žiadosť o kúpu novovytvorenej parcely KN registra
parcely KN registra „C“ pod č. 246/166, ostatná plocha vo výmere 36 m2tak
ako bola táto ako zapísaná v geometrickom pláne č...... vyhotovenom dňa
geodetom Jánom Štiavnickým, Komenského 461/18, 089 01 Svidník,

Bc. Ladislav Vrabeľ

úradne overeného dňa ...........2020 pod číslom ......../2020, katastrálne
územie Valkov prostredníctvom priameho predaja. Žiadosť si podal Tkáč
- predložil uznesenie OZ č. 5/20
- keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, ukončil diskusiu
k tomuto bodu rokovania a dal hlasovať o zámere priameho predaja
pozemku.

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“ pod č.246/166, ostatná plocha vo výmere 36 m2,
prostredníctvom priameho predaja, t.j. uznesenie č.5/20 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

6). Prejednanie žiadosti -Jozef Dolutovský
Bc. Ladislav Vrábeľ - predniesol poslancom žiadosť podanú Jozefom Dolutovským, bytom
Breznica 109, 091 01 Stropkov o možnosť udelenie súhlasu na
uloženie dreveného stánku rozmer 5x5, Drevený stánok bude priložený
na betónových kockách. Uvedený stánok potrebuje z dôvodu
prevádzky tenisového kurtu a vodných bicyklov.
Bc. Ladislav Vrábeľ - otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,

- predložil uznesenie OZ č. 6/1.
- keďže k tejto žiadosti boli pripomienky od poslancov OZ, že je
tam konflikt záujmov a odvolali sa na rozpor s územným plánom
v ktorom je vyznačené miesta na rekreačné a športové účely. 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:-

OZ neschvaľuje a nedáva súhlas na uloženie dreveného stánku rozmer 5x5 v z dôvodu
konfliktu záujmov a odvolanie sa na územný plán t.j. uznesenie č.6/1 bolo potrebnou väčšinou
hlasov schválený.
.

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

- predložil informáciu o prenájme informačného centra , ktorá je vo
vlastníctve obce Bžany.
Bc. Ladislav Vrabeľ
- predložil uznesenie OZ č.7/1
Poslanci po prehodnotení schválili prenájom informačného centra, ktorý je
po rozsiahlej rekonštrukcii a zároveň zverejniť oznam do miestnych novín
a na webovú stránku obce Bžany.
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 schválilo prenájom informačného centra , ktoré je vo vlastníctve obce na
prenájom t.j. uznesenie č.7/1 bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené .

c) Smernica

o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám ľudí vlastniacim
nehnuteľnosti na území obce Bžany

Bc. Ladislav Vrábeľ

-predložil návrh smernice o poskytovaní jednorázového finančného
príspevku osobitným skupinám ľudí vlastniacich nehnuteľnosti v obci
Bžany.
Bc. Ladislav Vrábeľ
- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 7/2. Poslanci schválili návrh smernice
o poskytovaní jednorázového príspevku.
-starosta 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: OZ schválilo návrh smernice o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným
skupinám ľudí vlastniacich nehnuteľnosti v obci Bžany t.j. uznesenie č. 7/2 bol potrebnou väčšinou
hlasov schválené.

d) návrh VZN č. 2/2020–o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za
sociálne služby
9. Bc. Ladislav Vrábeľ
-predložil poslancom návrh VZN Obce Bžany č.2/2020 – o
poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby
.
Bc. Ladislav Vrábeľ

- otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
- predložil uznesenie OZ č. 7/3.
-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, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval: Návrh VZN Obce Bžany č.2/2020 – o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady
za sociálne služby t.j. uznesenie č. 7/3 bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

e)návrh rozpočtu na roky 2021-2023
Bc. Ladislav Vrábeľ
Bc. Ladislav Vrábeľ

Hlasovanie poslancov:
za:3

- predložil návrh na úpravu rozpočtu bežného roku a návrh rozpočtu na roky
2021-2023
-otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
-predložil uznesenie OZ č 7/4.
-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, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Návrh na úpravu rozpočtu bežného roku a návrh rozpočtu na roky 2021- 2023 , t.j. uznesenie č.7/4
bola potrebnou väčšinou hlasov schválený

.
f) príprava projektovej dokumentácie
Bc. Ladislav Vrábeľ

-predniesol
informáciu
poslancom
o pripravovanej
výzve
z Environmentálneho fondu - ,,Špecifikácie činnosti na rok 2021“ na
činnosť C.

Bc. Ladislav Vrábeľ

Hlasovanie poslancov:
za:3

-otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
-predložil uznesenie OZ č. 7/5.
- 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, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Schvaľuje pristúpenie a k príprave projektovej dokumentácie ako súčasť výzvy z Environmentálneho
fondu - ,,Špecifikácie činnosti na rok 2021“ na činnosť C.
t.j. uznesenie č. 7/5 bola potrebnou väčšinou hlasov schválené.

g) zmeny a doplnky k územnému plánu

Bc. Ladislav Vrábeľ

-predniesol OZ e v súlade s §30 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom

plánovania stavebnom poriadku
znenie neskorších predpisov (stavebný zákon) obstaranie
a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Bžany.
Bc. Ladislav Vrábeľ

Hlasovanie poslancov:
za:3

zmien

-otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania,
-predložil uznesenie OZ č. 7/6.
- 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, Ing. Miloš Vrabeľ
Proti:Zdržal sa:Nehlasoval:Obecné zastupiteľstvo v obci Bžany schvaľuje v súlade s §30 ods.1 zákona č.50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon) obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Bžany t.j. uznesenie č.
7/6 bola potrebnou väčšinou hlasov schválené.

8)Záver
Bc. Ladislav Vrábeľ

- závere sa poďakoval všetkým prítomným za konštruktívnu atmosféru na
dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil 5. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r.
starosta obce

Overovatelia:

Juraj Kasarda

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

Miroslav Tarabčák

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

Zapisovateľka: Mgr. Viera Štoková

