ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
17.09.2020 o 18,00 hod. v sále obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce :
Poslanci:

-

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

Ospravedlnení:

-

Ing. Daniel Adamovský
Pavol Putera
Peter Bielik

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.3
5. Prejednanie stavieb v extraviláne
6. Informácia o separovanom, komunálnom zbere, malej kompostárni
7. COOP Jednota
8. Ulica Lesná oprava regulácie potoka
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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. Navrhovaný program bol prijatý počtom hlasov:

za: 4
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Ing. Michal
Smuda,

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 3 - Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Ing. Ľubica Hrušková
Ing. Michal Smuda
bod č. 4 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 3 bolo poslancom zaslané mailom. S rozpočtovým opatrením
ich oboznámila p. Ing. Jánošová. Príjmy boli navýšené o 14 297,57 € bol to najvýraznejší
príjem z EÚ - fondu na refundáciu miezd pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov
v MŠ a tiež 10 000 € - grant SFZ na zavlažovanie ihriska. Následne tiež do výdavkových
položiek boli prerozdelené finančné prostriedky, ktoré boli už prečerpané.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 4
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Ing. Michal
Smuda,

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 5 – Prejednanie stavieb v extraviláne
Na obecný úrad bolo podaných viacero žiadostí o povolenie výstavby rodinných
domov v extraviláne. Poslanci po dôslednom preskúmaní každej žiadosti odsúhlasili
stanovisko ku každej žiadosti nasledovne:

Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
výstavbu RD v extraviláne na parcelách C- KN č. 402/109, 402/110 vytvorené geometrickým
plánom č.46765239-110/2020, vyhotoveným Bc. Stanislavou Remeková pokiaľ výstavba RD
bude v súlade s dodatkom územného plánu č. 2 a budú splnené všetky zákonné povinnosti,
ktoré vyplývajú zo stavebného zákona a v zmysle legislatívy SR.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 4
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Ing. Michal
Smuda,

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
výstavbu RD v extraviláne pánovi Dušanovi Súkeníkovi na parcele C- KN č. 440/8 vo
výmere 934 m2 pokiaľ budú splnené všetky zákonné povinnosti, ktoré vyplývajú zo
stavebného zákona a v zmysle legislatívy SR.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 4
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Ing. Michal
Smuda,

proti: 0

zdržal sa: 0

Ďalšie žiadosti sa týkali využitia obecného rozhlasu ako nosiča optického
telekomunikačného kábla k prípojke pri parcele KNC č. 77/2 na ulici Mlynská a zatrúbnenia
(premostenia) potoka. Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
využitie obecného rozhlasu ako nosiča optického telekomunikačného kábla k prípojke pri
parcele KNC č. 77/2 na ulici Mlynská.
za: 4
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Ing. Michal
Smuda

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
zatrúbnenie (premostenie) obecného potoka ,,Mlynica“ na ulici Pastiereň pre vjazd na parcely
KNC č. 126/1 a 126/2 podľa podmienok správcu vodného toku povodia Váhu, ktorý budú
pravidelne čistiť na vlastné náklady.

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

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 6 - Informácia o separovanom, komunálnom zbere, malej kompostárni
Starosta oboznámil OZ o separovanom a komunálnom zbere. Tiež informoval, že
združenie ,,Prameň“, ktorého je aj naša obec súčasťou, má v pláne zrealizovať spoločnú
kompostáreň. Pokiaľ sa táto kompostáreň zriadi, prichádza do úvahy vybudovanie malej
kompostárne do 100 ton v obci. Mohol by sa využiť priestor pri areáli futbalového ihriska,
nakoľko pokosená tráva z ihriska by sa tam mohla hneď vyvážať, ale bol aj návrh zhotovenia
v silážnej jame v areáli bývalého JRD – išlo by o dlhodobý prenájom. Obe možnosti nie sú
finančne nákladné.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
vybudovanie malej obecnej kompostárne do 100 ton
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 4
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Ing. Michal
Smuda,

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 7 - COOP Jednota
Zmluva na odkúpenie priestorov nad COOP Jednota je pripravená. JUDr. Kecerová
Veselá navrhla, aby sa upravil návrh na uznesenie do ktorého by sa zahrnulo aj odkúpenie
skladových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí budovy. Do kúpnej zmluvy doplnila, aby
priestory nad predajňou po uhradení prvej splátky boli zapísané na LV obce. Vzhľadom na to,
že na OZ nebola 3/5 väčšina poslancov tak tento bod programu sa presunul na mimoriadne
zasadnutie OZ.
bod č. 8 - Ulica Lesná oprava regulácie potoka
Starosta informoval OZ, že na ulici Lesnej sa rozpadá na niektorých miestach cestný
rigol a bude potrebná na budúci rok jeho oprava. V tomto bode sa riešila i žiadosť p.
Halúskovej o zatrúbnenie cestného rigolu.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
zatrúbnenie cestného rigolu na ulici Lesná súpisné číslo 65/25, pred ktorým zhotoví malú
čistiacu šachtu, ktorú bude pravidelne čistiť na vlastné náklady.

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

proti: 0

zdržal sa: 0

bod. č.9 – Rôzne
- riešila sa oprava nájomnej zmluvy p. Smieškovej a p. Kasmana a tiež žiadosť p. Čellára
ohľadom náhradného pozemku na výstavbu jeho garáže na ulici Školská, ale tieto body sa tiež
presunuli na prerokovanie do mimoriadneho zasadnutia. OZ si dohodlo stretnutie v piatok
18.09.2020 o 18,00 hod., aby sa na daný pozemok išli pozrieť.
Obec získala dotáciu z envirofondu vo výške 4 952,44 € starosta navrhol zakúpiť štiepkovač,
vyžínačku alebo kosačku.
Pán poslanec Urík predložil OZ cenník poplatkov za využívanie obecného areálu
„futbalového štadióna“ nasledovne:
Súťažný zápas 90 min. cudzí (irisko, šatne podľa potreby, sprchy,………………….250€
Firemná akcia (areál,voda,WC)…………………………………......................……..250€
Rodinná akcia cudzí (areál,voda,WC)……………………................……………..…..40€
Rodinná akcia domáci (areál,voda,WC) ………….................................….……….…20€
Futbalový zápas 90 min. cudzí (ihrisko,siete,praporky,2xšatňa,sprchy,WC) ……....…70€
Futbalový zápas 90 min. domáci (ihrisko,siete,praporky,2xšatňa,sprchy,WC) ..……..35€
Ďalšie poplatky za každú ďalšiu šatňu 10 €
Ostatné vyžívanie futbalového areálu na športovú činnosť občanmi obce Zbyňov v pracovné
dni a cez víkend zadarmo (podľa dohody minimálne deň vopred so starostom, alebo
zástupcom TJ).
Za škody spôsobené na majetku obce v plnej miere zodpovedá nájomca.
K tomuto bodu programu sa rozprúdila rozsiahla diskusia.
Pán poslanec Ing. Smuda – vyjadril názor za futbalistov starých pánov, že nevidí dôvod prečo
by mali platiť poplatky za prenájom futbalového ihriska, nakoľko sú to naši občania, platia
dane a tiež sa zúčastňovali brigád na ihrisku minimálne v období ich aktívnej činnosti.
Podobný alebo rovnaký názor mali i občania, ktorí sa zúčastnili zasadnutia. Boli to
p. L. Jamečný, p. Ľ. Gažúr, p. L. Martinka, p. M. Martinková a p. J. Slyško.
Pán Jamečný, okrem iného, povedal, že by tiež mali byť súčasťou TJ lebo sa momentálne cítia
vylúčení.
Pani Martinková navrhla, aby sa v obecnom rozpočte našli finančné prostriedky aj na tento
účel TJ.
Trénerka, p. Moskálová, informovala, že mládeži sa venuje 20 rokov. Areál štadiónu bol celý
schátraný. Tento rok bola spravená veľká rekonštrukcia futbalového štadiónu a každému by
mala byť česť si na ňom zahrať. Poplatky, ktoré sa budú platiť za prenájom ihriska sa tiež
môžu použiť na jeho zveľadenie.
Pán poslanec Urík oboznámil OZ, že TJ má rôzne výdavky, najmä:
- Slovenský futbalový zväz 2 400 €

- ostatné poplatky, sponzorské 2 600 €
Okrem toho majú ďalšie výdavky na zveľaďovanie areálu ihriska.
Pani poslankyňa Ing. Hrušková poďakovala TJ za rekonštrukciu a zveľadenie obecného
majetku. Uviedla, že podľa nej je táto diskusia výsledkom zlej komunikácie a nepochopenia.
Hlavná kontrolórka obce, p. Uríková, navrhla cenník poplatkov schváliť, nakoľko tento rok
pán Urík už nebude náklady TJ refundovať, obec bude mať náklady naviac a taktiež došlo
k výpadku daní v dôsledku koronavírusu. Tak, ako platia poplatky za súťažné zápasy ostatné
mužstvá, je potrebné, aby aj starší páni tieto poplatky platili.
Starosta poďakoval trénerom p. Moskálovej a p. Uríkovi, za dlhoročnú prácu s mládežou.
Následne dal starosta hlasovať o predloženom návrhu poplatkov, ktorý však nebol prijatý
počtom hlasov:
za: 2
Roman Urík, Pavol Majerčík,

proti: 1
Ing. Michal Smuda

zdržal sa: 1
Ing. Ľubica Hrušková

Obec má možnosť získať návratnú finančnú výpomoc vo výške výpadku podielových daní
počas COVID 19, a to vo forme bezúročného úveru. Prvá splátka úveru by bola až v roku
2024, posledná splátka v roku 2027. Hlavná kontrolórka k navrhovanému úveru predložila
kladné stanovisko.
Následne starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
berie na vedomie
stanovisko hl. kontrolórky obce k prijatiu návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
II.
schvaľuje
prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 16 869 € na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v zmysle uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta
2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 4
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Ing. Michal
Smuda,

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ bolo oboznámené s výberovým konaním na riaditeľku do MŠ. Do výberového
konania sa prihlásila jediná kandidátka, Mgr. Erika Kremeňová, ktorá bola úspešne vybratá.
Do pracovného pomeru bola prijatá za učiteľku Bc. Lenka Martinková. Nová pani riaditeľka
podala žiadosť na obecný úrad o zabezpečenie skrine a miestnosti na prezliekanie. Táto
žiadosť bola predložená na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Navrhla vyčleniť miestnosť v riaditeľni, kde by sa vymenila podlaha a zabezpečili by sa
skrine, ktorých nacenenie je vo výške 300 € a práce by boli realizované sponzorsky.
Ing. Smuda navrhol zhotoviť nový zoznam inventáru, aby bol lepší prehľad
v inventarizácií v MŠ.
Starosta informoval OZ o zrealizovaných prácach v obci:

- zbúranie nefunkčných komínov na streche obecného úradu
- čistenie obecných potokov
- práce v interiéry tribúny a areáli futbalového ihriska
- zavlažovanie hracej plochy ihriska
- oprava strechy na zasadačke obecného úradu
- oprava výtlkov na miestnych komunikáciach
- realizácia chodníka poza predajňu Koruna
Boli zrealizované wifi zóny v obci:
- sála OÚ
- smerom k predajni Koruna
- kaplnka sv. Floriána
- areál bývalej školy
- tribúna na futbalovom ihrisku
- priestory nad predajňou COOP Jednota
Realizácia kamerového systému v obci:
- vchod do obecného úradu
- ulica Hlavná smerom k predajni Koruna
- križovatka pri OÚ smerom dole do obce
- pri p. Záňovej zameraná na oddychový park
- dolná zastávka smerom k mostu
- na futbalovom ihrisku nasmerovanie tribúna a studňa
- na Školskej ulici nasmerovaná na umelú trávu
Informačné tabuľky, ktoré informujú o kamerovom systéme sú už nainštalované.
Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
V Zbyňove 25.09.2020
Overovatelia: Ing. Ľubica Hrušková
Ing. Michal Smuda

Mgr. Marián Miškovský
starosta obce

