
Zápisnica č. 16/2021 
 zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce  Bartošovce, 

 konaného dňa  12.02.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo: 

1. Zapisovateľku :  p. Monika Lazurová 

2. Overovateľov zápisnice :  Ing. Ján Greif, Ing. Jozef Cenký, PhD. 

Program rokovania obecného zastupiteľstva : 

 1.   Otvorenie 

 2.   Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 4.   Prevod pozemkov z vlastníctva obce za účelom vysporiadania štátnej cesty  

       Bartošovce – Osikov č. III/3524 

 5.   Návrh na spolufinancovanie projektu MAS cez projekt IROP „Zvýšenie bezpečnosti 

       chodcov v obci Bartošovce“ – rekonštrukcia chodníka v časti Hôrka 

 6.   Návrh VZN o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ, pre školský rok 2021/22 

 7.   Rôzne 

 8.   Diskusia 

 9.   Záver   

       

Obecné zastupiteľstvo schválilo program OZ  a doplnilo program o bod: 

 

- Návrh na aktualizáciu územného plánu obce 

    

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 -   Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva,     

     konaného dňa 18.12.2020.   

 

 

1.  Prevod pozemkov z vlastníctva obce za účelom vysporiadania štátnej cesty  

    Bartošovce – Osikov č. III/3524 

 

Uznesenie č. 1 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva obce Bartošovce, Bartošovce 148,  

      086 42  Hertník, IČO: 00321851  a to: 

 

      a) časti miestnej komunikácie v k. ú. Bartošovce ako cesty III/3524 na uvedených  

           pozemkoch  

      b) novovytvorených parciel nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej  



            komunikácie, uvedených parciel registra C KN : 

 

 - parcelné číslo 900/2, zastavaná plocha o výmere 10 012 m2 

 - parcelné číslo 887/3, zastavaná plocha o výmere 212 m 2 

 - parcelné číslo 899/2, zastavaná plocha o výmere 2451 m2 

 - parcelné číslo 624/2, zastavaná plocha o výmere 4332 m2 

 - parcelné číslo 56/11, zastavaná plocha o výmere 338 m2  

 

odčlenených podľa geometrického plánu č. 15/2020 zo dňa 17.08.2020 vyhotoveného       

Geodeting s. r. o., Barčianska 66, 040 17  Košice, IČO: 36 216 801, úradne overeného dňa 

25.09.2020 pod číslom G1-702/2020 

 

ťarchy: bez tiarch 

spoluvlastnícky podiel : 1/1 

 

za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní 

cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako cestu III/3524  

v k. ú Osikov a  Bartošovce, okres Bardejov, v dĺžke cca 2,400 km od napojenia na cestu 

III/3491 po napojenie na cestu III/3493 a obec sa stane vlastníkom vyššie uvedených 

pozemkov. 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2,  

080 01  Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu –  

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01  Prešov, IČO: 

37 936 859, za kúpnu cenu pre obec Bartošovce 6 €, za úsek časti miestnej komunikácie  

1,00 € a za 5 pozemkov pri cene 1,00 € za pozemok. 
  
 

Prítomní :    7 

Za            :   7 

Proti        :   0 

 

2. Návrh na spolufinancovanie projektu MAS cez projekt IROP „Zvýšenie  

   bezpečnosti chodcov v obci Bartošovce“ – rekonštrukcia chodníka v časti  

   Hôrka 

 

Uznesenie č. 2 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A: schvaľuje 

  Zabezpečenie spolufinancovania projektu: 

   - Názov projektu:  “Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Bartošovce“ 

   - Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 7 980,62  € z celkových 

      výdavkov 36 269,62 € 

   - kód výzvy v rámci ktorej bude predložená Žiadosť o poskytnutie príspevku:  

      Výzva IROP-   CLLD-AJA7-5.1.2-001 



Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 

 

 

3.  Návrh VZN o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ, pre školský rok 2021/22 

 

Uznesenie č. 3 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročníka  

      ZŠ, pre školský rok 2021/22. 

      VZN bude vyvesené na úradnej tabuli obce Bartošovce.  
 

 

Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 

 

4.  Návrh na aktualizáciu územného plánu obce 

 

Uznesenie č. 4 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 

A:  schvaľuje 

1.   Návrh na doplnenie a aktualizovanie územného plánu obce  

 

Prítomní :   7 

Za            :  7 

Proti        :   0 

 

 

5.  Rôzne 

Uznesenie č. 5 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach 



A:  berie na vedomie 

1.  Plán kultúrnych podujatí na rok 2021 (podľa pandemických opatrení) 

2.  Plán investičných aktivít na rok 2021 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Ján Greif       ......................................... 

 

Ing. Jozef Cenký, PhD.  ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

         Václav Hudák 

           starosta obce 


