ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
01. 10. 2019 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

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. 5
5. Kompostovanie – rozdelenie kompostérov
6. Zásady odmeňovania poslancov
7. COOP Jednota
8. Stavebné úpravy Materskej školy – zateplenie objektu
9. Zmluva cintorín
10. Schválenie preklenovacieho úveru MŠ
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. 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 Majerčík

bod č. 4 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2019
Zapisovateľka, Ing. Oľga Jánošová oboznámila OZ s Rozpočtovým opatrením
č.5/2019. Finančné prostriedky na príjmovej položke podielových daní sme navýšili o 6 000
eur a 3 000 € bola zábezpeka. Následne sme navýšili výdaj na mzdy a odvody na položke
obec a tiež opatrovateľky. Zábezpeka v sume 3 000 € bola vrátená na účet spoločnosti
3 Energy s.r.o. OZ schválilo čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na
kapitálové výdavky, ktoré budú použité na práce nad rámec projektu zateplenia MŠ v sume
15 000 €, na 5% spolufinancovanie a tiež na kúpu pozemku na obecnom cintoríne. Pán
poslanec Ing. Daniel Adamovský pripomienkoval podrobnejšie rozpísanie rozpočtového
opatrenia. Následne rozpočtové opatrenie č. 5 bolo schválené počtom hlasov 5.

bod č. 5 – Kompostovanie – rozdelenie kompostérov
Prostredníctvom združenia Prameň v ktorom sú združené obce Konská, Kamenná
Poruba, Stránske i naša obec sme získali 189 kompostérov, ktoré sú dočasne uskladnené
v areáli bývalého JRD. V priebehu tejto soboty si ich budú môcť občania vyzdvihnúť
v určenom čase.
bod č. 6 - Zásady odmeňovania poslancov
Vo februári tohto roku bol novelizovaný zákon k odmeňovaniu poslancov. Na základe
toho starosta zaslal tieto novelizované Zásady odmeňovania poslancom mailom. Obecné
zastupiteľstvo malo možnosť sa k Zásadám odmeňovania poslancov vyjadriť. Ing. Daniel
Adamovský uviedol, že posledný článok, ktorý sa týka odmeňovania predsedov komisií a ich
členov, aby bol vypustený.

bod č. 7 – COOP Jednota
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.) OZ súhlasilo s odkúpením priestorov, ale pre lepšie
zhodnotenie celej situácie si dohodli ešte stretnutie.

bod č. 8 - Stavebné úpravy Materskej školy – zateplenie objektu
Stavebné práce na rekonštrukcii MŠ sa navýšili. Navýšenie vzniklo na základe
odsúhlasených prác naviac, ocenených realizátorom a overených stavbyvedúcim. Cena za
práce naviac je výsledkom porovnania výkazu výmer z rozpočtu a skutočným výmerom
zistených pri rekonštrukcii, napr. odkrývanie strechy, pôvodných skladieb a konštrukcií.
Rovnako požiadavka investora na doplnenie projektu, napr. dodávka a montáž okna.
bod č. 9 - Zmluva cintorín
Obecné zastupiteľstvo schválilo s kúpou pozemku, parcely registra E evidovanej na
mape určeného operátu, parcelné číslo 153/1 o výmere 964 m2, druh pozemku : orná pôda, v
obci a katastrálnom území Zbyňov, do vlastníctva Obce Zbyňov, od predávajúceho
Ferdinanda Súkenika, nar. 25.07.1953, bytom Hlavná 6/26, 013 19 Zbyňov, za kúpnu cenu
2,00 €/m2, čo predstavuje vo finančnom vyčíslení sumu 1.928,00 €. Pozemok je zapísaný
v katastri nehnuteľností Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva
číslo 532. Jedná sa o pozemok, ktorý je súčasťou verejného pohrebiska v obci Zbyňov,
určeného na pochovávanie mŕtvych. Kúpna cena je splatná prevodom na účet predávajúceho
v lehote do 10 dní po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy. OZ tiež schválilo, aby poplatky
spojené s prevodom vlastníckeho práva, a to poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností, zaplatila obec.
Starostu obce OZ poverilo, aby v spolupráci s JUDr. Annou Kecerovou Veselou, advokátkou,
vykonal všetky potrebné právne úkony na prevod vlastníctva.

bod. č. 10 - Schválenie preklenovacieho úveru MŠ
Starosta oboznámil OZ s možnosťou preklenovacieho úveru. Prieskumom v Prima
banke a Slovenskej sporiteľni
zistíme výhodnejšiu ponuku, ktorá bude predložená
zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo schválilo preklenovací úver vo výške 267 000,- € na
zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovanie realizácie projektu „Zníženie energetickej
náročnosti Materskej školy v obci Zbyňov“ a prijatie návratných zdrojov financovania na
zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania realizácie projektu „Zníženie energetickej
náročnosti Materskej školy v obci Zbyňov“

bod.č. 11 - Rôzne
Starosta informoval OZ o posedení dôchodcov, ktoré sa uskutoční dňa 20.10.2019.
- kultúrny program
- občerstvenie
- poukážky
Prehodnotenie žiadosti pána Ing. Petra Súkeníka, ktorý realizuje výstavbu rodinného domu v
,,Medníku“ – podal žiadosť o umiestnenie jedného svietidla verejného osvetlenia pred jeho
rodinný dom. OZ si dohodlo stretnutie na konkrétnom mieste, aby prehodnotilo možnosti.
MŠ od začiatku septembra bola na čas presťahovaná do priestorov obecného úradu – ako
náhradné riešenie nakoľko v MŠ prebiehali rekonštrukčné práce. Starosta predložil návrh na
odpustenie školného za jeden mesiac. Pripraví sa dodatok k VZN.
OZ prehodnotilo cenové ponuky na zhotovenie chodníka za predajňou Koruna a nechalo si
čas na rozmyslenie.
Starosta informoval OZ, že strecha nad zasadačkou obecného úradu si vyžaduje
rekonštrukciu. Vyzval poslancov, aby oslovili nejakých klampiarov.
Vyúčtovanie letného kina predložila pani poslankyňa Ing. Hrušková – kultúrna komisia
prehodnotí možnosti organizácie letného kina na budúci rok a na aké účely bude použitý zisk
225 €.
Na výzvu pána poslanca Puteru starosta predložil OZ vyúčtovanie hodov

V Zbyňove 11.10.2019

Overovatelia:

Ing. Daniel Adamovský
Pavol Majerčík

Mgr. Marián Miškovský
starosta obce

