OBEC BŽANY

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

V

BŽANOCH

UZNESENIE
č. 1/4
z 3. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 26.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

Schvaľuje: schválenie zmeny VZN č. 3/2019 – t.j. 50% zľava na stavby pre občanovseniorov obce Bžany s trvalým pobytom v obci.

Podpísané dňa: 26.05.2020

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. 1/6
z 3. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 26.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

a) schvaľuje
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 pre Zdenko Bohata, rod.Bohata, nar.:............, bytom
Bžany 427, 090 33 Turany nad Ondavou.
f)určuje
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 pre Zdenko Bohata, rod. Bohata, nar.:..........., bytom Bžany 427, 090 33
Turany nad Ondavou.
Podpísané dňa: 26.05.2020

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 3. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 26.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

b) schvaľuje
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,
c) 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 pre Petra Lenárta rod. Lenárta nar.
.................. a manž. Oľgu Lenártovú rod. Kovačičovú, nar........, obaja bytom Višňová
6516/7, 080 01 Prešov.
Podpísané dňa: 26.05.2020
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 3. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 26.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

a) 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.
b) 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: 26.05.2020

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. 1/8
z 3. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 26.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

Schvaľuje:
schválenie výročnej správy za rok 2019 a záverečného účtu za rok 2019 za obec Bžany

Podpísané dňa: 26.05.2020

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. 1/9
z 3. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Bžanoch
konaného dňa 26.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien

Schvaľuje: schválenie prenájmu informačného centra, ktoré je vo vlastníctve obce Bžany a
je po rozsiahlej rekonštrukcii ale predtým dá obec vyhotoviť znalecký posudok
nehnuteľnosti.

Podpísané dňa: 26.05.2020

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

