ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
04.03.2021 o 17,00 hod. v sále obecného úradu.

Prítomní:
Starosta obce :

Mgr. Marián Miškovský

Poslanci:

- Peter Bielik
- Pavol Majerčík
- Ing. Michal Smuda
- Roman Urík

Ospravedlnení:

- Ing. Daniel Adamovský
- Ing. Ľubica Hrušková
- Pavol Putera

Kontrolór:

Alena Uríková

Z celkového počtu 7 poslancov boli na rokovaní obecného zastupiteľstva prítomní 4
poslanci.
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.1/2021
5. Prejednanie stavby v extraviláne
6. Prejednanie, nájmu obecného pozemku
7. Schválenie čerpania prostriedkov rezervného fondu
8. Schválenie smernice – prevádzkový poriadok ihriska
9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
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.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Peter
Bielik,
Pavol
Majerčík,
Ing. Michal Smuda, Roman Urík
bod č. 3 - Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Ing. Michal Smuda
Pavol Majerčík
bod č. 4 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1
Rozpočtové opatrenie č.1 bolo poslancom zaslané mailom. Príjmy boli navýšené napr.
z dobropisov za predchádzajúce obdobie, o dotáciu na stravu pre deti v MŠ, refundácia z
testovania na COVID 19 v našej obci a sčítanie obyvateľov. Rozpočtové opatrenie je
súčasťou zápisnice. 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. 1/2021
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 4
Peter
Bielik,
Pavol
Majerčík,
Ing. Michal Smuda, Roman Urík

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 5 – Prejednanie stavby v extraviláne
Na obecný úrad boli podané dve žiadosti. Jedna sa týkala predbežného súhlasu na
prenájom obecného pozemku pána Pecku na výstavbu rodinného drevodomu a druhá žiadosť
na výstavbu prístupovej komunikácie pre pána Romana Šimuna. OZ žiadosti prerokovalo
a následne starosta dal hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
berie na vedomie
žiadosť pána R. Pecku a dáva predbežný súhlas s výstavbou rodinného drevodomu na
parcelách 467/10, 467/9, 647/8, 467/6, 467/14 v katastrálnom území Zbyňov.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 4
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Peter Bielik, Ing. Michal Smuda,

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
výstavbu prístupovej komunikácie pre pána Romana Šimuna, na parcelách v k.ú. obce
Zbyňov KNC č.399/148, 400/46, 400/72, 682/20, 682/27, ktorá bude slúžiť ako prístupová
komunikácia pre stavbu IBV – súbor domov Zbyňov, na parc. č. 399/179 – 187 v k. ú.
Zbyňov.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 4
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Peter Bielik, Ing. Michal Smuda

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 6 - Prejednanie, nájmu obecného pozemku
V tomto bode programu sa mala prejednť žiadosť pána Čelku na prenájom obecného
pozemku vedľa bytoviek na Školskej ulici. Vzhľadom na to, že na OZ nebola 3/5 väčšina
poslancov tak tento bod programu sa presunul na ďalšie zasadnutie OZ.

bod č. 7 - Schválenie čerpania prostriedkov rezervného fondu
OZ prerokovalo čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 30 000 €.
Tieto finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu odkúpených nebytových
priestorov COOP Jednota, hasičskej zbrojnice – bývalej školy a údržba domu smútku.
Starosta dal o použití finančných prostriedkov rezervného fondu hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňov
I.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 30 000€,
ktoré budú použité na rekonštrukciu obecných budov ( hasičská zbrojnica, dom smútku a
nebytové priestory odkúpené od COOP Jednoty ).
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 4
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Peter Bielik, Ing. Michal Smuda,

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 8 - Schválenie smernice – prevádzkový poriadok ihriska
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. Na smernicu nadväzuje prevádzkový poriadok ihriska.
Starosta na úvod uviedol, že do ihriska sa dlhšiu dobu neinvestovalo preto je potrebné
investovať finančné prostriedky na obnovu tribúny, natretie strechy, rozpadajúce sa schody,
do budúcna areál ihriska rozvíjať napr. zhotoviť altánok.
Roman Urík – predstavil prevádzkový poriadok, ktorý vypracoval a je súčasťou zápisnice.
Uviedol, že má sponzora na zakúpenie farby na náter strechy ihriska. Súhlasí so starostom,
aby sa začalo ihrisko zveľaďovať. Požiadal poslancov, aby sa aj oni podieľali na prácach čo
sa týka opravných prác na ihrisku – rôznymi brigádami.
Ing. Michal Smuda – navrhol, že do ďalšieho zastupiteľstva podá pozmeňujúci návrh
k vypracovanej smernici nakoľko s touto nesúhlasí.
Peter Bielik – navrhol hľadať také riešenie, aby sme vychádzali v ústrety našim občanom čo
sa týka poplatkov za prenájom ihriska na futbalové zápasy
OZ Smernicu a prevádzkový poriadok ihriska neschválilo, nakoľko dvaja poslanci (Roman
Urík, Pavol Majerčík) boli za a dvaja proti (Ing. Michal Smuda a Peter Bielik).
bod. č.9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
Kontrolórka obce pani Alena Uríková oboznámila OZ s plánom kontrolnej činnosti na rok
2020. - kontrola o dodržiavaní ochrany osobných údajov
- kontrola archivácie dokladov
- vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce
- odborné stanovisko k viacročnému rozpočtu obce
- otvorená kontrola daňových a nedaňových pohľadávok
- vykonanie kontroly účtovných dokladov – pokladničné doklady, faktúry,
Celé znenie Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020 je prílohou
zápisnice.
Hlavná kontrolórka preverila zákazku zhotovenia chodníka za predajňou Koruna – jednalo sa
o zákazku, ktorá spadala do kategórie malého rozsahu a finančné prostriedky v rozpočte boli.
Cenové ponuky na rekonštrukciu chodníka boli vypracované tri. Hlavná kontrolórka
skonštatovala, že zo strany starostu obce zákon porušený nebol.
Následne dal starosta hlasovať o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zbyňov za rok 2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 3
proti: 1
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing. Peter Bielik
Michal Smuda

zdržal sa: 0

bod. č. 10 – Rôzne
Starosta informoval OZ:
- o separovanom zbere
- na základe miery separovanosti v našej obci sme získali finančné prostriedky z Envirofondu,
ktoré boli použité na zakúpenie kosačky, vyžínačky, krovinorezu, plotorezu a štiepkovačky
- obec je zapojená do projektov Envirofondu, rekonštrukcie verejných budov a zatepľovanie
a do menších projektov cez KIA motors, COOP Jednota, Kooperatíva
- bol podaný návrh na prerokovanie kompetencie starostu o zmenách rozpočtu pán poslanec
Peter Bielik navrhol presunúť tento bod do ďalšieho zasadnutia nakoľko neboli prítomní
všetci poslanci
Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
V Zbyňove 12.03.2021

Overovatelia: Ing. Michal Smuda
Pavol Majerčík

Mgr. Marián Miškovský
starosta obce

