ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
01. 08. 2019 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní:
Starosta obce :
Poslanci:

-

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

Ospravedlnení:

Ing. Daniel Adamovský

Kontrolór:

Alena Uríková

Z celkového počtu 7 poslancov bolo na začiatku rokovania obecného zastupiteľstva
prítomných 6 poslancov.
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, 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. Prejednanie stavby v extraviláne
6. Prejednanie, schválenie VZN
7. COOP Jednota – ponuka
8. Nájomná zmluva ihrisko
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marián Miškovský.
bod.č. 2 - Schválenie programu zasadania
Starosta obce na úvod rokovania prečítal poslancom OZ program zasadnutia. Nakoľko nikto
nemal návrhy na doplnenie programu, dal hlasovať, či sú za takýto návrh programu. Poslanci
OZ s návrhom programu súhlasili a jednohlasne ho schválili.

bod č. 3 - Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil:
Pavol Putera
Peter Bielik
bod č. 4 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2019
Zapisovateľka, Ing. Oľga Jánošová oboznámila OZ s Rozpočtovým opatrením
č.4/2019. Finančné prostriedky na príjmovej položke podielových daní sme navýšili o 10 000
eur. Následne sme navýšili výdaj na špeciálne služby o 8 000 € a zakúpenie nového
rozhlasového zariadenia o 2 000 €. Rozpočtové opatrenie bolo jednohlasne schválené bez
pripomienok.

bod č. 5 - Prejednanie stavby v extraviláne
Na obecný úrad bola podaná žiadosť o územnoplánovaciu informáciu na výstavbu rodinného
domu pre Ing. Martinu Kotvasovú v extraviláne obce na parcele C – KN č. 449/23.
OZ žiadosť prerokovalo a súhlasilo s výstavbou rodinného domu nakoľko budú splnené
všetky zákonné povinnosti, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona a v zmysle legislatívy SR.

bod č. 6 - Prejednanie, schválenie VZN
OZ prerokovalo a schválilo tri VZN, ktoré boli zverejnené na úradnej tabuli obce:
VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Zbyňov.
VZN č. 2/2019 o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene
a o ochrane životného prostredia na území obce Zbyňov
VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zbyňov.
VZN obce Zbyňov boli jednohlasne schválené.
bod č. 7 – COOP Jednota, ponuka
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce spolu so zástupcami spoločnosti COOP Jednota,
uskutočnili stretnutie na ktorom boli prerokované rôzne varianty (odkúpenie vrchnej časti,
resp. odkúpenie celej budovy a pod.) Spoločnosti COOP Jednota sme poslali stanovisko
v ktorom sme uviedli za akých podmienok by bola možnosť odkúpiť ich priestory.
bod č. 8 - Nájomná zmluva ihrisko
P. Urík predložil obci žiadosť, resp. návrh dodatku k nájomnej zmluve. V diskusii OZ
prerokovalo zmenu podmienok nájomnej zmluvy.
Poslanci sa dohodli, že vstúpia do rokovania s pánom Uríkom a s JUDr. Kecerovou Veselou
na spoločnom stretnutí.

bod č. 9 - Rôzne
Pán Roman Urík predniesol návrh zapojiť sa do výzvy na Podporu výstavby, rekonštrukcie
a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Budeme však potrebovať s
p. Uríkom vypracovať dodatok k zmluve kde by na parcele hracej plochy zrušil nájom.
OZ súhlasilo, aby sa obec zapojila do tejto výzvy, kde spolufinancovanie obce by
predstavovalo 25% nákladov.
Kontrolórka obce pani Alena Uríková predložila Plán kontrolnej činnosti na rok 2019.
OZ jednohlasne schválilo tento Plán kontrolnej činnosti na rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo odporúčalo vyčleniť jednu miestnosť v hasičskej zbrojnici na sklad
požiarneho náradia.

Starosta ďalej informoval OZ o realizovaných prácach v obci ako náter strechy obecného
úradu, oprava zvodov čistenie obecných potokov, náter tribúny, plánovaná oprava strechy na
zasadačke obecného úradu, a od 05.08.2019 sa začína rekonštrukcia mosta v obci a tiež
oplotenie cintorína. Pokračuje sa s vybavovaním záležitosti ohľadom zateplenia MŠ.
OZ schválilo rekonštrukciu oplotenia na cintoríne.
Na obecný úrad boli zatiaľ doručené dve cenové ponuky na realizáciu chodníka poza predajňu
Koruna.
Pani Kanderková podala na obecný úrad ústnu požiadavku na odkúpenie obecného pozemku
vedľa jej domu. OZ po diskusii sa zhodlo, že sa v budúcnosti plánuje rozšírenie cesty na ulici
Školskej, nakoľko ulica už teraz nie je vhodná na obojsmernú premávku.
OZ zobralo na vedomie informáciu na príspevok pre dôchodcov na poskytovanie stravy, ďalej
prenájom kontajnera VOK. OZ dané príspevky posunulo na ďalšie zasadnutia.
Obecné hody budú realizované v réžii DHZ.
– 17.08.2019 zábava spojená s programom, občerstvením a atrakciami pre deti
-18.08.2019 sv. omša pri kaplnke
Nakoľko je 120 výročie Rajeckej Anče bude 17.08.2019 premávať historický vláčik aj cez
našu obec a preto pri tejto príležitosti vyzdobíme vlakovú zastávku

V závere rokovania obecné zastupiteľstvo splnomocnilo starostu obce Zbyňov
rozhodovať o zmenách rozpočtu obce do výšky 1500,- € v príslušnom rozpočtovom roku.

Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval OZ za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia:

Pavol Putera
Peter Bielik

