r
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
13.02. 2020 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní:
Starosta obce :
Poslanci:

Kontrolór:

-

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

Alena Uríková

Z celkového počtu 7 poslancov bolo na začiatku rokovania obecného zastupiteľstva
prítomných 5 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, kontrola uznesenia
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. OOCR – Okresná organizácia cestovného ruchu
5. Prejednanie stavby v extraviláne
6. Zbyňovský vŕšok
7. COOP Jednota
8. Vysporiadanie parcely na cintoríne
9. Vecné bremeno, p. Šimun – cesta, zatrúbnenie potoka
10. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2020
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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:
Ing. Daniel Adamovský
Pavol Putera

bod č. 4 – OOCR – Okresná organizácia cestovného ruchu
Starosta prizval na OZ aj riaditeľa tohto združenia, ktorý však z dôvodu vyťaženosti
neprišiel. Poslal však prezentáciu, ktorú starosta prepošle poslancom mailom. Obce, ktoré sú
v tomto združení už teraz čerpajú benefity. V združení je 21 členov, 8 členov z verejného
sektora a 13 zo súkromného. Ročný príspevok by bol 300 €. Z tejto organizácie pokiaľ by sme
boli členmi mohli by sme žiadať o finančné prostriedky na rôzne kultúrne akcie. Úmyslom
združenia je spropagovať Rajeckú dolinu a urobiť trasu na dvoch kolesách. Poslanci sa
dohodli, že prerokovanie vstúpenia obce do tohto združenia bude predmetom najbližšieho
zasadnutia OZ. Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
berie na vedomie
Informáciu o Okresnej organizácií cestovného ruchu.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik, Ing.
Michal
Smuda,
Ing.Daniel
Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 5 – Prejednanie stavby v extraviláne
Na obecný úrad bola doručená žiadosť pána Mgr. Samuela Hudeca na povolenie
výstavby rodinného domu v extraviláne v lokalite Povrázky na parcele 449/22. Starosta obce
má kontaktovať pána Hudeca, aby upresnil kde na danej parcele bude umiestnený RD.
Následne starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje

výstavbu RD stavebníkovi Mgr. Samuelovi Hudecovi v extraviláne na parcele C- KN č.
449/22 pokiaľ budú splnené všetky zákonné povinnosti, ktoré vyplývajú zo stavebného
zákona a v zmysle legislatívy SR.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik, Ing.
Michal
Smuda,
Ing.Daniel
Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 6 - Zbyňovský vŕšok
Zástupcovia zo Slovenskej správy ciest prišli s návrhom urobiť novú komunikáciu
popri železničnej trati, aby obchádzala nebezpečný úsek Zbyňovského vŕšku. Požiadavka
z ich strany znela otvoriť Územný plán obce 3. dodatkom. Starosta vyjadril názor, že
nesúhlasí, aby všetky náklady s otvorením územného plánu hradila obec.
Pán poslanec Ing. Daniel Adamovský uviedol, aby spoločnosť stanovila podmienky, ktoré
náklady hradí obec a ktoré Slovenská práva ciest a projektant.
Starosta navrhol, že by bolo vhodné po otvorení Územného plánu, riešiť v niektorých častiach
obce IBV nakoľko bude dodatok č. 3 schválený a dlhšie obdobie bude smerodajný pre rozvoj
obce. Podobne sa vyjadril aj pán poslanec Ing. Michal Smuda, zahrnúť aj ďalšie časti územia
kde by bola možná výstavba. OZ schválilo Návrh obstarania a prerokovania
územnoplánovacej dokumentácie Doplnku č. 3 k Územnému plánu Obce Zbyňov. Nakoľko
sa do diskusie už nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
Prerokovalo
a) Rekonštrukciu existujúcej cesty prvej triedy navrhnutú, ako zmenu trasy cesty I/64
v staničení 186,296 – 186,850 mimo zastavané územie obce Zbyňov pre investičnú
akciu: „I/64 Zbyňov - zosuv“, ktorej investorom je SSC – IVSC, M. Rázusa 104/A,
Žilina.
b) Návrh obstarania a prerokovania doplnku č. 3 k územnoplánovacej dokumentácií
obce Zbyňov.
II.
Schvaľuje
a) Zmenu trasy cesty I/64 v staničení 186,296 – 186,850 mimo zastavané územie obce
Zbyňov pre investičnú akciu: „ I/64 Zbyňov - zosuv“.
b) Návrh obstarania a prerokovania územnoplánovacej dokumentácie Doplnku č. 3
k Územnému plánu Obce Zbyňov .
III.
Ukladá
a) Obecnému úradu Zbyňov zaradiť zmenu funkčného využitia navrhnutej zmeny trasy
cesty prvej triedy I /64 v Doplnku č. 3 k Územnému plánu Obce Zbyňov.
b) Zaradiť cestu prvej triedy I /64 do zoznamu verejnoprospešných stavieb, a stavieb
vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik, Ing.
Michal
Smuda,
Ing.Daniel
Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 7 – COOP Jednota
Starosta informoval OZ, že dohodnuté stretnutie s predstaviteľmi COOP Jednota
a právničkou obce sa nekonalo, preto bude tento bod predmetom rokovania najbližšieho
zasadnutia OZ.
bod č. 8 - Vysporiadanie parcely na cintoríne
Pani bývajúca v Malackách oslovila starostu obce, že je spoluvlastníčka parcely č. 149
na cintoríne a mala by záujem danú parcelu vysporiadať. Poslanci súhlasili, a tak starosta
predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
Čiastočne vysporiadanie pozemkov na parcele E – KN č. 149 k.ú. Zbyňov
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik, Ing.
Michal
Smuda,
Ing.Daniel
Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 9 - Vecné bremeno, p. Šimun – cesta, zatrúbnenie potoka
Pán Šimun podal žiadosť o zatrúbnenie potoka Mlynica. Poslanci súhlasili so
zriadením vecného bremena na preklenutie potoka Mlynica za podmienky, že prietok bude
spĺňať požiadavky správcu príslušného vodného toku. Následne starosta predniesol návrh na
uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
Zriadenie vecného bremena na preklenutie potoka Mlynica pričom prietok musí spĺňať
požiadavky správcu príslušného vodného toku.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik, Ing.
Michal
Smuda,
Ing.Daniel
Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod. č. 10 - Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Vypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 2020 a predložila plán kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2020, poskytovala metodickú pomoc starostovi obce, vypracovala stanovisko
k záverečnému účtu obce za rok 2018, Štatút obce a Zásady odmeňovania poslancov.
V závere hlavná kontrolórka konštatovala, že obec Zbyňov postupovala v súlade s
príslušnými právnymi predpismi.
Pán poslanec Peter Bielik sa informoval, že v MŠ prebehli voľby do rady MŠ
a požiadal hlavnú kontrolórku, či je potrebné aby tento priebeh volieb bol kontrolovaný.
Hlavná kontrolórka, Alena Uríková predloží stanovisko na ďalšom zasadnutí.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik, Ing.
Michal
Smuda,
Ing.Daniel
Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod. č. 11 - Rôzne
Starosta informoval o tom, že poslanec Peter Bielik sa ako zástupca starostu vzdal svojej
funkcie. Do funkcie zástupcu starostu obce bol menovaný Roman Urík a tiež bol navrhnutý,
aby ho OZ schválilo do krízového štábu obce. Následne starosta predniesol návrh na
uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
berie na vedomie
informáciu o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu Petra Bielika a menovaní nového zástupcu
starostu obce Romana Uríka.
I.
schvaľuje
Romana Uríka do krízového štábu obce
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik, Ing.
Michal
Smuda,
Ing.Daniel
Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

Ďalej starosta informoval:
- o poplatkoch za prenájom futbalového ihriska – kosenie a režijné náklady. Pán Roman
Urík má vypracovať predbežný cenník poplatkov a predložiť ho na ďalšom zasadnutí.
-

o miere separovanosti v obci, ktorá za rok 2019 dosiahla 81,71 %, preto máme ako
obec úložné na tonu 8 euro. Kde nám boli do miery separovanosti zarátané aj kovy
vytriedené v zberných surovinách v našom katastrálnom území. Budúci rok o túto výhodu
prídeme, úložne za tonu bude až 23 eur.
P.Roman Urík navrhol jednorazovú odmenu pre trénerov žiackych futbalových mužstiev
pre pána Kurica a pani Moskálovú. Poslanci schválili vyplatenie jednorazovej odmeny za
minulý rok v sume 200 € v čistom pre každého z nich.
Poslanci navrhli vypracovať program na odmeňovanie pre vedúcich pracovníkov
s mládežou v obci.
Po poslednom rokovaní združenia Prameň bolo rozhodnuté, že spoločná kompostáreň pre
obce, ktoré sú v tomto združení by bola zriadená v obci Kamenná Poruba. Nakoľko ostatné
obce nemajú vhodné pozemky na umiestnenie kompostárne. Finančné prostriedky na
zriadenie kompostárne sa združenie bude snažiť získať z eurofondov s 5%-nou spoluúčasťou
obcí.
-zakúpili by sa kompostéry pre domácnosti, ktoré ich nedostali a zakúpi sa 5 kompostérov
naviac. Nakoľko v roku 2021vstúpi do platnosti zákon o povinnosti obce odoberať od
domácnosti kuchynský odpad. Výnimku budú mať obce ktoré budú mať všetky domácnosti
vybavené
kompostermi.
Starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
zakúpenie kompostérov pre domácnosti, ktoré nedostali kompostéry
navyše.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik, Ing.
Michal
Smuda,
Ing.
Daniel
Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

+ 5 kompostérov

zdržal sa: 0

Starosta informoval poslancov o tom, že hasiči dali vypracovať cenové ponuky na 3 veľké
okná a 2 malé na budove bývalej ZŠ – nová hasičská zbrojnica. Tieto si chcú svojpomocne
vymeniť, a dorobiť priestory z vnútra. Taktiež informoval o vypracovaných cenových
ponukách na výmenu ďalších okien. Poslanci súhlasili s výmenou okien na bývalej ZŠ a tiež
výmenu okna na pivnici v MŠ ktoré nebolo zahrnuté v projekte. Starosta predniesol návrh na
uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
výmenu okien na bývalej ZŠ – Hasičská zbrojnica a tiež výmenu okna na pivničných
priestoroch v MŠ.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik, Ing.
Michal
Smuda,
Ing.Daniel
Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta informoval poslancov o zatekaní do kuchyne materskej školy. Firma, ktorá
realizovala rekonštrukciu MŠ sa touto reklamáciou už zaoberá.
Poslanec Peter Bielik informoval, že predchádzajúce zastupiteľstvo schválilo, že pri počte
13 detí je už MŠ zatvorená. Požiadal, aby obec vychádzala v ústrety rodičom aj počas
prázdnin a aby sa prerátali náklady na prevádzku MŠ a ŠJ pri menšom počte detí. Starosta
uviedol, že jarné prázdniny bude MŠ zatvorená, preto že je nahlásených len desať detí,
nakoľko je chrípkové obdobie prázdniny môžu pomôcť pri doliečení detí. Požiada vedúcu ŠJ,
aby vypracovala tabuľku nákladov na ŠJ pri menšom počte detí.
Zároveň starosta informoval o možnosti vykonania rekonštrukčných prácach v ŠJ, po
predošlom rozbore pána poslanca Adamovského a to:
a) výmena obkladov, dlažieb
b) výmena umývadla
c) oprava robota,
d) maliarske práce
e) prípadná nutná oprava elektroinštalácie
f) možnosť dorobenia regálov do priestorov kotolne
Tieto práce by sa mohli realizovať v letných prázdninových mesiacoch. Zastupiteľstvo
súhlasilo.

Ďalej starosta podal informácie:
- o oplotení cintorína – projekt realizovaný cez MAS Rajecká dolina z poskytnutej
dotácie bolo zaslané na kontrolu do Bratislavy
- o doručenej žiadosti o finančnú podporu pre včelársku organizáciu v Rajci. Poslanci
navrhli radšej podporiť jednotlivcov v obci ako celú organizáciu
- o stretnutí s občanmi, kde bol prednesený návrh na umiestnenie zastávky na znemenie
v Medníku. Starosta osloví dotknuté organizácie, ktoré sa k tomuto umiestneniu
zastávky vyjadria.
Poslanec Pavol Putera predložil návrh obdarovať deti na uvítaní detí do života
háčkovanou bábikou. Doteraz sa pri uvítaní odovzdávala pamätná kniha, poslanec Putera
navrhol pridať ku knihe aj háčkovanú bábiku. OZ sa bude týmto návrhom zaoberať.
Starosta ďalej informoval poslancov o tom, že boli orezané stromy na cintoríne, ďalej sa
bude pokračovať pri predajňach Koruna a COOP Jednota.
Na žiadosť VUC boli podané pripomienky ku kolaudácii čiastočne rekonštruovaného mosta
ponad rieku Rajčianku v obci Zbyňov.
Poslankyňa Ing. Ľubica Hrušková predložila vyúčtovanie s maškarného plesu a starosta
predložil vyúčtovanie z vianočnej kapustnice.
Predsedníčka kultúrnej komisie, pani Ing. Ľubica Hrušková, sa spýtala, kto bude tento rok
organizovať hody. Starosta odpovedal, že minulý rok oslovil poslancov. Nakoľko spoluprácu
potvrdila len malá časť poslancov, starosta oslovil DHZ, hody organizovali hasiči. V tomto
roku starosta oslovil TJ kde sa pán Roman Urík vyjadril, že nemá dosť ľudí na organizovanie,
v podobnom duchu sa vyjadril aj zástupca ,,A,, týmu pán Peter Martinka. Poslanec Peter
Bielik navrhol, aby hody organizovali spoločne či už hasiči, futbalisti alebo obec.
Na záver starosta poďakoval kultúrnej komisii za organizáciu obidvoch karnevalov.
Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

V Zbyňove 21.02.2020

Overovatelia:

Ing. Daniel Adamovský
Pavol Putera

Mgr. Marián Miškovský
starosta obce

