ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
11.12.2020 o 17,00 hod. v sále obecného úradu.

Prítomní:
Starosta obce :
Poslanci:

Kontrolór:

-

Mgr. Marián Miškovský
Ing. Ľubica Hrušková
Pavol Majerčík
Roman Urík
Ing. Michal Smuda
Ing. Daniel Adamovský
Pavol Putera
Peter Bielik
Alena Uríková

Z celkového počtu 7 poslancov bolo na rokovaní obecného zastupiteľstva prítomných
7 poslancov.
Prítomní poslanci a obecné zastupiteľstvo bolo podľa § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení uznášaniaschopné.
Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu:

Program: 1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu zasadania
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č.4
5. VZN o odpadoch
6. VZN o sociálnej starostlivosti
7. Rozpočet na rok 2021
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k rozpočtu na rok 2021
8. Smernica o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových
priestorov a hnuteľného majetku v obci Zbyňov
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021 obce Zbyňov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marián Miškovský.
bod. č. 2 - Schválenie programu zasadania
Starosta obce v úvode rokovania predniesol poslancom OZ návrh programu
zasadnutia. Nakoľko nikto nemal návrhy na doplnenie programu, dal o predloženom návrhu
programu hlasovať.
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Roman Urík,
Pavol Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Ing. Michal
Smuda, Ing. Daniel Adamovský, Peter
Bielik, Pavol Putera
bod č. 3 - Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Ing. Daniel Adamovský
Peter Bielik
bod č. 4 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4
Rozpočtové opatrenie č.4 bolo poslancom zaslané mailom. Príjem bol navýšený
o 16 869€ je to návratná finančná výpomoc, ktorú by obec mala začať splácať v roku 2024 a
následne nám boli refundované všetky kolá výdavkov spojené s COVID - 19 testovaním.
Položka opatrovateľky sa nyvýšila nakoľko máme dve opatrovateľky. Do výdavkových
položiek boli rozdelené finančné prostriedky, ktoré boli už prečerpané. Diskusia
k rozpočtovému opatreniu bola ukončená a starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 4/2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Roman Urík,
Pavol Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Ing. Michal
Smuda, Ing. Daniel Adamovský, Peter
Bielik, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 5 – VZN o odpadoch
Starosta informoval OZ o tom, že skládka odpadov v Šuji končí. Bude nazvaná
prekladisko. Do toho vstúpil nový zákon o odpadoch. To znamená, že auto, ktoré zozbiera
odpady nemôže ísť na skládku, ale musí ísť na triediacu linku, ktorú má spoločnosť T+T
v Hričove. Tento rok obec dopáca za odpady 880 € a to sa snažíme separovať. Preto musíme
pristúpiť k navýšeniu poplatku za komunálny odpad 23 € na občana za jeden kalendárny rok.
Peter Bielik – možno do budúcnosti prichádza do úvahy realizovať vývoz odpadov formou
digitalizácie - formou čipov. V praxi to znamená, že ten kto bude viac separovať bude menej
platiť za odpad.

Starosta – rozhodol, aby zberný dvor v našej obci bol otvorný každý druhý týždeň. Občania
budú informovaný prostredníctvom obecného rozhlasu. Starosta tiež navrhol, aby sa poslanci
OZ na zbernom dvore prestriedali po dvoch hodinách, aby boli v obraze čo sa do zberného
dvora vyváža. Diskusia k tomuto bodu bola ukončená a starosta predniesol uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie obce Zbyňov o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2021
za: 6
proti: 1
Roman Urík,
Pavol Majerčík, Pavol Putera
Ing. Ľubica Hrušková, Peter Bielik,
Ing. Michal Smuda, Ing. Daniel
Adamovský

zdržal sa: 0

bod č. 6 - VZN o sociálnej starostlivosti
V obci máme dve opatrovateľky, ktoré pracujú na polovičný uväzok. Jedna z opatrovateliek
pôjde na materskú dovolenku. Máme od niektorých rodín požiadavky na opatovanie ich
rodinných príslušníkov. Je to náročné nakoľko nie je k dispozícií toľko opatrovateliek, ktoré
by mali záujem o túto náročnú službu. Preto, aby aspoň časť nákladov na opatrovateľskú
službu sa vrátilo obec pristúpila k navýšeniu poplatku za jednu hodinu opatrovania na 1,50 €.
Nakoľko nikto z poslancov nemal pripomienky starosta dal za tento návrh hlasovať.
za: 7
Roman Urík,
Pavol Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Ing. Michal
Smuda, Ing. Daniel Adamovský, Peter
Bielik, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 7 - Rozpočet na rok 2021 - Odborné stanovisko hl. kontrolórky k rozpočtu na rok
2021
Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Poslancom návrh
rozpočtu bol doručený mailom.
Starosta - oboznámil OZ, že v rozpočte je zahrnutá i druhá splátka na COOP Jednotu a tiež na
rekonštrukciu jedálne v MŠ. Firma Galileo, ktorá nám zriadila obecnú stránku nám ponúkla
ďalšie dva produkty:
- zriadenie mobilnej aplikácie
- zriadenie a prevádzku mobilných schránok
Ing. Daniel Adamovský - sa informoval ohľadom niektorých rozpočtových položiek ako
napríklad prečo v roku 2018 boli navýšené náboženské služby. Finančné prostriedky boli
navýšené z dôvodu realizácie chodníka na cintoríne. Tiež požiadal hlavnú kontrolórku obce
o preverenie správnosti nakladania s použitím finančných prostriedkov, nakoľko realizáciu
chodníka za predajňou Koruna OZ presunulo do ďalšieho roku a i napriek tomu práce boli
zrealizované bez výberového konania a bez súhlasu OZ už v tomto roku. Preto žiada

o preverenie či neboli porušené právomoci starostu.
Kontrolórka obce pani Alena Uríková predniesla stanovisko, že rozpočet bol vypracovaný v
súlade zo zákonom. Návrh rozpočtu na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný s celkovým
objemom :
-bežné príjmy vo výške 381 450 €
-bežné výdavky vo výške 381 450 €
Rozpočet bol verejne prístupný v obci spôsobom obvyklým a odporúča ho schváliť. OZ
rozpočet obce na rok 2021 schválilo a rozpočty na roky 2022 a 2023 zobralo na vedomie.
za: 7
Roman Urík,
Pavol Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Ing. Michal
Smuda, Ing. Daniel Adamovský, Peter
Bielik, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 8 - Smernica o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom
nebytových
priestorov a hnuteľného majetku v obci Zbyňov
Hlavná kontrolórka obce spracovala Smernicu o určení cien, postupu a podmienok za
krátkodobý nájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku v obci Zbyňov. Pôvodné ceny
za prenájom sály, klubovne a kuchynky sa nezmenili doplnili sa len poplatky za prenájom
futbalového ihriska.
Ing. Daniel Adamovský vzniesol pripomienky na niektoré body v smernici a navrhol ich
doplniť:
- v článku 4 doplniť do krátkodobého nájmu tiež priateľský a prípravný zápas
- v článku 6 dopniť priateľské a prípravné zápasy
- v článku 7 doplniť za prenájom OcÚ + kuchyňa a finančné vyrovnanie dať ako samostatný
bod
- v článku 7 v bode 3.2 doplniť koľko šatní a spŕch bude k dispozící , v podpoložke 3.6
doplniť, že v cene prenájmu je zahrnutá aj voda
- v článku 8 doplniť do nebytového priestoru i futbalové ihrisko a v tomto istom článku
v bode 3 doplniť, že úhradu nájmu uskutočniť do pokladne alebo na účet obce s vydaním
príjmového dokladu
- doplniť samostatne položku - poplatok za prenájom šatní a spŕch
Ing. Michal Smuda – nesúhlasí, aby starí páni platili poplatok 35 € tento názor už viac krát
vyjadril a zároveň navrhol poplatok 10 €.
Roman Urík – nesúhlasí, aby starí páni platili len 10 € navrhol, aby sa zúčastňovali brigád
a keď odpracujú za každý zápas 10 hodín nebudú musieť platiť
OZ zobralo na vedomie Smernicu a vznieslo pripomienky, ktoré majú byť do nasledovného
zasadnutia doplnené.

bod. č.9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021 obce Zbyňov
Kontrolórka obce pani Alena Uríková oboznámila OZ s plánom kontrolnej činnosti na rok
2021. - kontrola plnenia uznesení
- vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce
- kontrola zameraná na inventarizáciu peňažných prostriedkov v pokladni obce
- kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v roku 2020
- kontrola prevodov a prenájmov majetku obce v roku 2019....
Celé znenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 je prílohou
zápisnice.
bod. č. 10 – Rôzne
Starosta informoval OZ:
- bola zaplatená 1. splátka COOP Jednote a v budúcom roku bude potrebné zrealizovať novú
prípojku elektriny, plynu a vody v týchto priestoroch
- priestory bývalej Koruny pod obecným úradom boli vymaľované a bude potrebné pripraviť
nájomnú zmluvu pre farskú charitu, ktorá požiadala o prenájom tejto miestnosti
- opraviť alebo zakúpiť nové sieťovanie na ihrisku – umelej tráve
- včelári vysádzali za futbalovým ihriskom rad stromčekov
- v budove bývalej ZŠ bola zhotovená vodovodná prípojka
- DHZ menili okná na budove bývalej ZŠ, čím ušetrili cca 1000 €, ktoré budú použité na
zakúpenie dverí novej hasičskej zbrojnice
- na základe miery separovanosti v našej obci sme získali finančné prostriedky z Envirofondu,
ktoré boli použité na zakúpenie kosačky, vyžínačky, krovinorezu, plotorezu a štiepkovačky
Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
V Zbyňove 18.12.2020
Overovatelia: Ing. Daniel Adamovský
Peter Bielik

Mgr. Marián Miškovský
starosta obce

