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

Prítomní:

Starosta obce :

Mgr. Marián Miškovský

Poslanci:

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

Kontrolór:

-

Ing. Zuzana Puterová

Z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7

Podľa zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení § 12 odst.2 je obecné zastupiteľstvo
uznášania schopné.

Program: 1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu zasadania
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prenájom obecného pozemku pani Magdaléne Smieškovej a zateplenie jednej
steny z vonkajšej strany ich bytu.
5. Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2018
6. Prejednanie odpredaja, p. Šimko
7. Informácia o separovanom zbere
8. COOP Jednota – ponuka
9. Projekt MŠ
10. Cesta Záhrady
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
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 a dal hlasovať, či
sú za takýto návrh programu. Poslanci OZ s návrhom programu súhlasili jednohlasne ho
schválili a doplnili jeden bod programu Prenájom obecného pozemku pani Magdaléne
Smieškovej a zateplenie jednej steny z vonkajšej strany ich bytu.
bod č. 3 - Voľba overovateľov zápisnice
Ing. Ľubica Hrušková
Pavol Putera
bod č. 4 - Prenájom obecného pozemku pani Magdaléne Smieškovej a zateplenie jednej
steny z vonkajšej strany ich bytu.
Pani Magdaléna Smiešková podala na obecný úrad žiadosť o prenájom obecného pozemku pri
ich bytovke. Táto požiadavka bola už prerokovaná v minulom roku a vtedy OZ súhlasilo
s prenájmom. Obecné zastupiteľstvo pôjde pozrieť daný pozemok, ale predbežne prenájom
pozemku jednohlasne schválilo. Požiadavku na zateplenie jednej steny z vonkajšej strany ich
bytu obecné zastupiteľstvo tiež schválilo, ale upozornili ich na to, že zateplenie uvedenej steny
nemusí vyriešiť ich situáciu – čo sa týka vlhnutia.

bod č. 5 - Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2018
Po dohode s hasičmi, bývalým starostom a bývalým obecným zastupiteľstvom sa v minulom
roku zakúpil do novej hasičskej zbrojnice plynový kotol v cene 4 140 €. Tento kotol nebol

zaplatený v minulom roku a preto úhrada bola zrealizovaná v tomto rozpočtovom roku. Preto
je nutné schváliť čerpanie finančných prostriedkov na úhradu tejto faktúry z rezervného fondu
to znamená z prebytku hospodárenia.
Ing. Daniel Adamovský – vyjadril nespokojnosť s postupom financovania. Uviedol, že najskôr
sa má schváliť suma, ktorá bude použitá na nejaký účel a následne sa má nakupovať a nie
naopak
Po diskusii k danej téme OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/20019.

bod č. 6 - Prejednanie odpredaja, p. Šimko
OZ bolo oboznámené s predajom majetku obce – pozemok registra C v k. ú. Obce Zbyňov
pozemok registra C ( evidovaný v katastrálnej mape ) v k. ú. Obce Zbyňov, ktorý bol zameraný
GP č. zo dňa: spracovaný Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, IČO 43432611, vytvorený
z parcely KN – C – 702 o výmere 12 m2 druh pozemku zastavaná plocha, zapísaný v KN na
OÚ v Žiline LV č. 1 vedenom v K. ú. Zbyňov, do vlastníctva záujemcu a to:
1)

novovytvorenú KNC parcelu č. 702/4 o výmere 12 m2, voľné priestranstvo

v celosti do výlučného vlastníctva

Miroslav Šimko, Zbyňov, Mlynská 170/9
013 19 Kľače
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
1. záujemca podal žiadosť o kúpu pozemku z dôvodu, že pozemok sa nachádza ako jediný
výjazd z jeho parcely na miestnu komunikáciu
2. o pozemok doteraz nikto iný neprejavil žiadny záujem. Pozemok vo vlastníctve obce je
inak nevyužiteľný.
OZ s odpredajom za hore uvedených podmienok jednohlasne súhlasilo.

bod č. 7 - Informácia o separovanom zbere
Starosta ospravedlnil riaditeľa zberného dvora pána Kmecíka, ktorý sa mal zúčastniť OZ, že
kvôli chorobe nemôže prísť.
Starosta uviedol, že novým zákonom je neseparovaný zber drahší ako separovaný.
Pavol Putera – uviedol, že by sa mal nejako ustrážiť vývoz drobného stavebného odpadu, hlavne
firmy a občania z okolitých obcí vyvážajú do nášho zberného dvora
Starosta – informoval, že každý občan môže spokojne odpad ako i papier, kartóny doviezť do
Rajca do zberného dvora.
Peter Bielik – navrhol, aby sa našlo nejaké riešenie aj pre kartónový papier, nakoľko aj on
zaberá veľa priestoru v kontajneroch. Riešením by bolo možno v zbernom dvore vyhradiť
miesto na nejaký prístrešok na kartóny a následne ho vyvážať do Rajca do zberného dvora.

bod č. 8 - COOP Jednota – ponuka
Spoločnosť COOP Jednota už minulý rok ponúkla našej obci priestory nad predajňou na
odkúpenie v sume 117 000 €. OZ sa zhodlo, že suma je vysoká nakoľko veľká investícia by
bola potrebná na rekonštrukciu strechy. Ako sa pri obhliadke priestorov predajne zistilo, že
strecha zateká priestory boli celé zatečené a na podlahe bola voda.
Po rozhovore s predstaviteľmi spoločnosti COOP Jednota sa zistilo, že ani oni nemajú jasnú
predstavu o využití daných priestorov. Starosta navrhol, že spoločnosti COOP Jednota navrhne,
aby vypracovali znalecký posudok a podľa toho sa bude ďalej postupovať.

bod č. 9 - Projekt MŠ
Bývalý starosta podal projekt na zateplenie MŠ a projekt bol schválený. Tento rok sa bude
pokračovať a podala sa žiadosť na posun realizácie prác nakoľko do dnešného dňa nemáme
zazmluvnenie. Bola vyhlásená súťaž na firmu, ktorá bude realizovať dané práce. Celý proces
je v štádiu pokračovania, hľadá sa stavebný dozor.
bod č. 10 - Cesta Záhrady
Starosta podal informáciu ako pokračuje vysporiadanie pozemkov pod Cestu záhrady.
Judr. Kecerová dala návrh, že tri pozemky sú ešte nevysporiadané a že pokiaľ OZ bude súhlasiť
je možné pokračovať vyvlastnením. Je však potrebné vybaviť všetky poklady, aby sa v danej
veci mohlo pokračovať. Starosta sa skontaktuje s pánom Krušinským, ktorý projektoval danú
cestu. Tiež s pánom poslancom Ing. Michalom Smudom pôjdu za pani Jarinovou zistiť nejaké
informácie. OZ súhlasilo, aby sa pokračovalo s vysporiadávaním pozemkov pod ,,Cestou
Záhrady“ formou vyvlastnenia.
bod č. 11 – Rôzne
Starosta – oboznámil OZ, že k 31.01.2019 dala výpoveď kontrolórka obce Ing. Zuzana
Puterová. Na stránku obce sa dá výzva na výberové konanie hlavného kontrolórka obce
Starosta vymenoval zástupcu starostu obce pána poslanca Petra Bielika.
Na obecný úrad bola podaná žiadosť o povolení zmeny stavby pred jej dokončením. Stavba je
na ulici Lesná smerom na tábor pod cestou. Stavebníkom je pani Curry – sestra pána Jána
Alberta a zastupuje ju pán Ing. Zajačka. Žiada OZ o povolenie zmeny stavby z rekreačného
domu na novostavbu RD. OZ jednohlasne súhlasilo.
Starosta predložil žiadosť o súhlas, že jeho súkromné vozidlo bude využívať na pracovné účely.
OZ súhlasilo s predloženou žiadosťou.
Ďalej starosta otvoril diskusiu k prázdninám v MŠ, nakoľko pri malom počte detí sa v jedálni
prevára. Dôležité je, aby sa OZ dohodlo pri akom počte bude MŠ počas prázdnin otvorená.
Podľa informácií majú pani učiteľky v MŠ veľa dovolenky a je potrebné navrhnúť riešenie na
čerpanie dovolenky. OZ sa zhodlo, že nie je potrebné, aby boli všetky učiteľky pri nízkom
počte detí v práci postačia dve a dve môžu čerpať dovolenku.
Po dlhšej diskusii sa OZ zhodlo, že priorita je spokojnosť rodičov, aby mali počas prázdnin kde
umiestniť svoje deti pokiaľ sú v práci.

Pani poslankyňa Ing. Ľubica Hrušková informovala o zložení kultúrnej komisie.
Roman Urík, Ing. Oľga Jánošová, Marián Miškovský, Mgr. Daniela Jánošová, Erika
Jánošíková, Katarína Miškovská.
Kultúrna komisia vypracovala pracovný plán aktivít na rok 2019, ktoré budú uvedené na
webovej stránke obce. Najbližšia akcia bude detský karneval 02.02.2019
Otvorila sa diskusia k obecným hodom – kto bude organizovať hody
- program hodov
Starosta vyjadril názor, že v obci máme šikovných ľudí napr. dievčatá ktoré robia odčepčenie,
country kapela...
Ing. Ľubica Hrušková – hody sa robia pre občanov nie pre zárobok
Ing. Michal Smuda – tiež súhlasil, zavolať nejakú kapelu, ktorá zahrá pekné ľudovky
- nie je dôležité prilákať iných ľudí dôležité je spraviť pekné hody pre
našich občanov
Diskusia k hodom bude pokračovať na ďalšom zasadnutí
Starosta ďalej informoval čo nás čaká:
- osvetlenie chodníka vedúceho poza predajňu Koruna
- pridať jedno svetlo smerom ku družstvu a na ulicu Pastiereň
- natiahnuť kábel rozhlasu do Medníka
- bola vyhlásená výzva ,, Podpora rozvoja športu na rok 2019
Starosta uviedol, že do budúcna by chcel na niektoré ulice napr. Pri Rajčanke zhotoviť chodník.

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

Overovatelia:

Ing. Ľubica Hrušková
Pavol Putera

