ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
25.06.2020 o 18,00 hod. v sále obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce :
Poslanci:

-

Ospravedlnený:

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

Hlavný kontrolór: Alena Uríková
Z celkového počtu 7 poslancov bolo na rokovaní obecného zastupiteľstva prítomných
6 poslancov.
Prítomný 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:
1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu zasadania, kontrola uznesení
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Cintorín – p. 149 vlastníci odpredaj
5. Správa audítorky
6. Plán kontrolnej činnosti
7. Spoločný program rozvoja združenia obcí Rajecká dolina
8. Ihrisko - poplatky
9. Schválenie rozpočtového opatrenia č.2
10. Čerpanie rezervného fondu
11. Diskusia
12. Záver
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marián Miškovský.
bod. č. 2 - Schválenie programu zasadania a kontrola plnenia uznesení
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.
Starosta oboznámil OZ s plnením uznesení z predchádzajúcich zasadnutí:
- informáciu o Okresnej organizácií cestovného ruchu
- schválenie stavby v extraviláne – cesta 1. triedy
- správu hlavného kontrolóra
- zakúpenie kompostérov pre domácnosti, ktoré nedostali kompostéry +5 kompostérov
naviac

- výmenu okien na bývalej ZŠ – Hasičská zbrojnica
Vzhľadom k tomu, že na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil zástupca OOCR,
starosta mu udelil slovo, aby oboznámil OZ s činnosťou tejto organizácie.
Po podaní informácie a krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
Vstup obce Zbyňov do OOCR Rajecká dolina
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 6
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Peter Bielik,
Ing. Daniel Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 3 - Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Roman Urík
Ing. Ľubica Hrušková
bod č. 4 – Cintorín – p. 149 vlastníci odpredaj
OZ sa zaoberalo kúpu spoluvlastníckych podielov pozemku, na parcele registra ,,E“
evidovanej na mape určeného operátu KNE parcelné číslo 149. Judr. Kecerová Veselá
informovala pána starostu pokiaľ bude obec aspoň, s časti vlastníkom tohto pozemku na
cintoríne môže sa vypracovať odhad a keďže je vo verejnom záujme, aby boli pozemky
vysporiadané cena za m2 bude určite nižšia ako majú požiadavku vlastníci. OZ na
predchádzajúcom zastupiteľstve schválilo cenu za 2,- €/ m2.
bod č. 5 –Správa audítorky
Na rokovaní OZ dňa 27.4.2020 bol schválený Záverečný účet obce. Pri jeho
schvaľovaní nebol vypracovaný audit. Následne audítorka vypracovala správu k účtovnej
závierke obce za rok 2019, ktorá bola poslancom zaslaná mailom. Nakoľko sa do diskusie
nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

za: 6
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik,
Ing.Daniel Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 6 - Plán kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka pani Alena Uríková predložila a oboznámila OZ s Plánom kontrolnej
činnosti na II.polrok 2020. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh
na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zbyňov na II. polrok 2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 6
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik,
Ing.Daniel Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 7 - Spoločný program rozvoja združenia obcí Rajecká dolina
OZ bol predložený program rozvoja obcí Rajecká dolina. Dokument obsahuje rôzne
informácie ako napr. geografiu, počet, zloženie obcí, priemerný vek obcí atď. Združenie obcí
sa dohodlo ešte v minulosti na vypracovaní spoločného dokumentu a teraz sa predložilo jeho
predĺženie na nové obdobie. Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina
2015 – 2020 na nové obdobie 2020 - 2023
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 6
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik, Pavol
Putera, Ing. Daniel Adamovský

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 8 - Ihrisko – poplatky
Na úvod starosta oboznámil OZ o schválenej výzve na zavlažovanie futbalového
ihriska s 25%-nou spoluúčasťou obce. Od slovenského futbalového zväzu má obec prísľub na
10 000 €. Firma, ktorá bola vybratá prostredníctvom výberového konania, už práce na ihrisku
ukončila. Tribúna bola svojpomocne obnovená, vymaľovaná, nové omietky, svietidlá
a plánuje sa natrieť zábradlie. Drevené rímsy boli vymenené za betónové striežky. Majitelia
firmy JJQB prisľúbili vykonať rekonštrukciu spŕch – obkladov, dlažieb a sanity, boilera – a to
formou sponzorstva.
Na predchádzajúcom zasadnutí poverili poslanci pána Romana Uríka, aby pripravil
cenník poplatkov za prenájom futbalového ihriska. Cenník predložil a jedna z položiek boli
poplatky za zápas cudzích mužstiev vo výške 50 € a domáci starí páni vo výške 40 €.
Ohľadom poplatkov pre zápasy konané domácimi hráčmi prebiehala živá diskusia.
Ing. Daniel Adamovský jednoznačne nesúhlasil s poplatkom pre domácich hráčov vo
výške 40 €, nakoľko vyjadril názor, že starí páni sú predovšetkým občania obce, platia dane
a majú tiež zásluhy na fungovaní TJ v obci. Zúčastňovali sa brigád – kosili a prispievali na
hnojivo. Dal návrh, aby pripravený cenník poplatkov bol jasne stanovený a poplatky sa platili
na obecnom úrade.
Ing. Ľubica Hrušková a Pavol Putera sa priklonili k názoru pána poslanca Daniela
Adamovského, aby sa vychádzalo v ústrety obyvateľom obce.
Roman Urík argumentoval, že za posledného vedenia nebola na ihrisku žiadna
brigáda. Starosta navrhol, aby sa tieto dva poplatky prerokovali na ďalšom stretnutí. Poslanci
súhlasili, a tak starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje

Poplatky na využívanie obecného areálu ,, futbalového ihriska“ nasledovne:
Súťažný zápas.................................... 250 €
Firemná akcia do 50 ľudí....................200 €
Firemná akcia nad 50 ľudí..................500 €
Rodinná akcia domáci...........................20 €
Rodinná akcia cudzí..............................30 €
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 5
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Ing. Ľubica Hrušková, Peter Bielik,
Pavol Putera, Ing.Daniel Adamovský

proti: 0

zdržal sa: 1
Roman Urík

bod. č.9 - Schválenie rozpočtového opatrenia č.2
Zapisovateľka, Ing. Oľga Jánošová oboznámila OZ s Rozpočtovým opatrením
č.2/2020, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta
predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňov
I.
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

za: 6
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik,
Ing.Daniel Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod. č. 10 – Čerpanie rezervného fondu
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s predloženým návrhom čerpania rezervného
fondu nasledovne:
Chodník pri predajni Koruna – 5 000 €
Zavlažovanie futbalového ihriska – 5 000 €
Splátka odkúpenie priestorov nad predajňou COOP Jednota – 25 000 €
Zakúpenie okien na budovu bývalej ZŠ, časť využívaná obcou – 2 300 €
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňov
I.
schvaľuje
Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 37 300€.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

za: 6
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik,
Ing.Daniel Adamovský, Pavol Putera

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 11 – Diskusia
Na obecný úrad bola podaná žiadosť o prenájom obecného pozemku pani Smieškovej
a pána Kasmana. Poslanci súhlasili, a tak starosta predniesol návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
Prenájom obecného pozemku na dobu určitú do 31.12.2022 parcela KNC č. 445/34 o výmere
192 m2 pani Magdaléne Smieškovej a pánovi Jaroslavovi Kasmanovi v sume 30 € na rok.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 6
Roman Urík,
Pavol
Majerčík,
Ing. Daniel Adamovský, Pavol Putera,
Ing. Ľubica Hrušková, Peter Bielik

proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta informoval OZ o prevádzke MŠ, ktorá bude otvorená počas letných prázdnin
v mesiaci júl. Vo VZN o poplatkoch za MŠ je schválený poplatok 12,5 € na týždeň pobytu
dieťaťa v MŠ počas letných prázdnin. Časť rodičov spísala petíciu o zníženie tohto poplatku.
Pán Peter Bielik informoval OZ, že na obecný úrad prišiel s požiadavkou o zníženie tohto
poplatku, nakoľko zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť tento poplatok. Starosta uviedol, že
obecný úrad vynaložil nie malé finančné prostriedky na zakúpenie dezinfekčných
prostriedkov, stojanov, rúšok a rukavíc pre MŠ.
Ing. Daniel Adamovský uviedol, že je v plnej kompetencii starostu tento poplatok
znížiť. Diskusiu o poplatku v MŠ uzatvoril starosta vyjadrením, že poplatok znižovať nebude
nakoľko VZN bolo schválené minulý rok a za jeho prijatie hlasovali všetci prítomní poslanci.
Pán Peter Bielik sa spýtal hlavnej kontrolórky, či je rada rodičov kontrolovaná napr.
hlavnou kontrolórkou pri výberovom konaní na riaditeľku MŠ. Hlavná kontrolórka uviedla,
že rada školy samostatne rozhoduje. Hlavná kontrolórka môže skontrolovať, či boli dodržané
zákonom stanovené podmienky pre výberové konanie na riaditeľku/riaditeľa MŠ. Rada školy
odporučí starostovi vybratého kandidáta, je však na jeho rozhodnutí, či tohto kandidáta
vymenuje.
Na obecný úrad bola podaná žiadosť pána Ľubomíra Pialu na zatrúbnenie 12 m
cestného rigolu pred jeho nehnuteľnosťou. Poslanci jednomyseľne súhlasili so zatrúbnením
12 m cestného rigolu, pred ktorým zhotoví malú čistiacu šachtu, ktorú bude pravidelne čistiť
na vlastné náklady, rovnako aj zatrubnenú časť rigolu.
Obec mala schválenú komisiu pre ochranu verejného záujmu, ktorá mala 2 členov. V zmysle
zákona však táto komisia musí byť minimálne trojčlenná. Náplňou komisie je kontrolovať
majetkové priznania vedúcich zamestnancov. Poslanci navrhli schváliť do tejto komisie Ing.
Ľubicu Hruškovú. Následne starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňov
I.
schvaľuje
Člena komisie na ochranu verejného záujmu poslankyňu Ing. Ľubicu Hruškovú.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 5
Roman Urík, Pavol Majerčík, Peter
Bielik, Ing.Daniel Adamovský, Pavol
Putera

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Ľubica Hrušková

Následne sa poslanci zaoberali vstupom do projektu kompostárne spoločne s obcami, ktoré sú
členmi združenia Prameň. Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňov

I.
schvaľuje
Účasť v projekte kompostárne spoločne s obciami, ktoré sú členmi združenia Prameň.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 4
Roman Urík, Pavol Majerčík, Ing.
Ľubica Hrušková, Peter Bielik, Pavol
Putera

proti: 0

zdržal sa: 2
Ing. Daniel Adamovský
Bielik Peter

Obecné zastupiteľstvo riešilo žiadosť pána Čellára, vlastníka bytu na Školskej ulici,
ktorý si zakúpil od obce pozemok. Pri zameraní pozemku si nedali vytýčiť inžinierske siete.
Neskôr zistili, že cez ich pozemok vedie plynové potrubie a nemôžu pokračovať vo výstavbe
garáže. OZ sa zhodlo, že vlastníci sa pred kúpou pozemku mali oboznámiť s technickým
stavom pozemku, pri zameriavaní nebol prítomný nikto s obce.
Starosta oboznámil OZ s ďalšími informáciami:
- na odporúčanie okresného hygienika kvôli bezpečnosti občanov proti šíreniu COVID
– 19 sa v našej obci hody konať nebudú. Sv. omša sa uskutoční po dohovore s pánom
farárom.
- bol vypracovaný znalecký posudok na odkúpenie časti priestorov COOP Jednota na
sumu 70 000 €
- plánuje sa vybudovaná nová skládka odpadov v Šuji
- na vývoz odpadov v našej obci do konca roka, vo výberovom konaní uspela firma T+T
- zakúpili sa okná na časť budovy bývalej ZŠ, ktoré priestory bude využívať obec
- oprava obecného rozhlasu - OZ navrhlo rekonštrukciu realizovať na budúci rok
vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu a COVID – 19
- cesta Záhrady – bude pokračovať vyvlastnením pozemkov, spracovanie projektu na
realizáciu cesty
- obec zamestnáva 2 opatrovateľky jednu na 5 hodín a druhú na 4 hodiny
- uvítanie detí do života sa uskutoční v náhradnom termíne
- je vypracovaná predbežná cenová ponuka na výmenu obkladov a dlažieb v ŠJ sume
7 909 €
Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

V Zbyňove 06.07.2020

Overovatelia:

Roman Urík
Ing. Ľubica Hrušková

Mgr. Marián Miškovský
starosta obce

