ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
05.12. 2019 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Starosta obce :
Poslanci:

-

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

Ospravedlnení:

Ing. Daniel Adamovský
Pavol Putera

Kontrolór:

Alena Uríková

Z celkového počtu 7 poslancov bolo na rokovaní obecného zastupiteľstva prítomných
5 poslancov.
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, 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 rozpočtu na rok 2020 – odborné stanovisko hl. kontrolórky
k rozpočtu na rok 2020
5. VZN o odpadoch
6. VZN o miestnych daniach a poplatkoch
7. Rozpočtové opatrenie č.6
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zbyňov
9. Štatút obce
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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:
Roman Urík
Ing. Michal Smuda

bod č. 4 – Rozpočet obce na rok 2020 a odborné stanovisko hl. kontrolórky k rozpočtu na
rok 2020
Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Poslancom návrh
rozpočtu bol doručený mailom.
Pán Roman Urík - navrhol presunúť finančné prostriedky v sume 350 € na položku bežných
transferov TJ, nakoľko od roku 2020 bude TJ financovaná, už len z rozpočtu obce to znamená,
že p. Ján Urík už nebude refundovať výdavky spojené s TJ.
Pán Bielik - sa informoval či je v rozpočte vyčlenených viac ako 2 000 € finančných
prostriedkov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Starosta - oboznámil OZ, že v rozpočte je vyčlenených 2 000 € na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice a v prípade, že sa bude pokračovať v rekonštrukcii bude potrebné vyčleniť finančné
prostriedky z rezervného fondu.
Pani Ing. Ľubica Hrušková – sa informovala či sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky
na odkúpenie priestorov COOP Jednota.
Starosta – uviedol, že v rozpočte nie sú vyčlenené financie na tento účel a v súčasnosti
právnička pripravuje zmluvu na odkúpenie priestorov COOP Jednota. Na tento účel bude
musieť obec zobrať preklenovací úver.
Kontrolórka obce pani Alena Uríková predniesla stanovisko, že rozpočet bol vypracovaný
v súlade zo zákonom. V bežných príjmoch a bežných výdavkoch bol prebytok 2 000 € a ten sa
vyrovnal s kapitálovými výdavkami a rozpočet bol predložený ako vyrovnaný. Rozpočet bol
verejne prístupný v obci spôsobom obvyklým a odporúča ho schváliť. OZ rozpočet obce na rok
2020 schválilo a rozpočty na roky 2021 a 2022 zobralo na vedomie.

bod č. 5 – VZN o komunálnom odpade
Návrh Dodatku č. 3 k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Zbyňov o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2011bol
verejne prístupný na úradnej tabuli obce. Náklady na vývoz komunálneho odpadu v roku 2020
sa navýšia preto aj naša obec musela pristúpiť k navýšeniu poplatku o 3 € to znamená 20 € na
osobu. Návrh Dodatku č. 3 k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Zbyňov o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2011 bol
jednohlasne schválený bez pripomienok.

bod č. 6 – VZN o dani z nehnuteľnosti
Starosta informoval OZ o navýšení niektorých daní. Návrh Dodatku č.2 k všeobecnému
záväznému nariadeniu obce Zbyňov bol verejne prístupný na úradnej tabuli obce. Navýšenie sa
týka hlavne daní, ktoré sa niekoľko rokov nenavyšovali. Obecné zastupiteľstvo Dodatok č. 2
k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Zbyňov č. 1/2008 o dani z nehnuteľnosti
jednohlasne schválilo.

bod č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 6
Podielové dane sa navýšili o 5 800 € následne sme upravili výdaj na položkách, ktoré
už boli prečerpané. V rozpočtovom opatrení OZ zobralo na vedomie príjem finančných
prostriedkov z minulého roka 280,06 €, tento rok 456,48 € v MŠ a to 2 % daní a tiež grant KIA
1 000 € a následne i výdaj finančných prostriedkov. OZ rozpočtové opatrenie č. 6 jednohlasne
schválilo.
bod č. 8 – Plán kontrolnej činnosti
Kontrolórka obce pani Alena Uríková oboznámila OZ s plánom kontrolnej činnosti na
rok 2020.
- kontrola uznesení
- ochrana osobných údajov
- archivácia dokumentov, registratúrny plán
OZ plán kontrolnej činnosti jednohlasne schválilo

bod č. 9 – Štatút obce
V roku 2010 bola novela zákona a niektoré veci sa zo štatútu vypustili a iné sa doplnili.
Štatút obce bol aktualizovaný bol poslaný poslancom mailom. Mali možnosť sa k štatútu
vyjadriť. Štatút obce OZ jednohlasne schválilo.

Bod č. 10 – Rôzne
OZ sa zúčastnili členovia Farskej charity, ktorá bola založená pri farnosti Jasenové.
Prišli s požiadavkou, že by mali záujem o priestory v bývalej predajni Koruna. Tieto priestory
by boli využívané na rôzne charitatívne účely pre sociálne slabších občanov ako sú napr. rôzne
zbierky - oblečenia, potravín a iné.
Priestory by si svojpomocne vyčistili, vymaľovali. OZ s ich požiadavkou súhlasilo a pán
poslanec Peter Bielik navrhol, aby obec zakúpila materiál - farbu na vymaľovanie priestorov.
OZ zobralo na vedomie informáciu, že veľa obcí, ktoré sú v oblastnej organizácií cestovného
ruchu majú rôzne výhody z tohto členstva. V prípade, že by sme mali záujem stať sa členmi
tejto organizácie museli by sme platiť určité poplatky, ale následne by sme mohli získať
financie na rôzne projekty ako napr. značenie cyklotrás...

Starosta informoval OZ:
– stavebné práce na MŠ sú dokončené musí ešte prebehnúť kolaudácia. Závady, ktoré vznikli
počas rekonštrukcie boli odstránené . Všetky faktúry za stavebné práce boli uhradené bez
preklenovacieho úveru.
- predsedkyňa kultúrnej komisie Ing. Ľubica Hrušková predstavila dokument Koncepcia práce
s deťmi a mládežou. Koncepcia bola vypracovaná, aby sme v budúcnosti mohli žiadať
o finančné prostriedky. Pán poslanec Roman Urík navrhol do koncepcie doplniť TJ Zbyňov,
momentálne zo 4 mládežníckymi družstvami cca 50 detí do 15 rokov. OZ Koncepciu práce
s deťmi a mládežou jednohlasne schválilo.
- pán Roman Urík dal návrh na vyplatenie odmien pre trénerov p. Vieru Moskálovú a Dušana
Kurica. OZ tento bod presunulo do ďalšieho zasadnutia.
- združenie obcí Prameň vypracovalo projekt na zhotovenie kompostárne. Zatiľ prichádza do
úvahy na zriadenie tejto kompostárne obec Kamenná Poruba. V prípade, že projekt prejde bude
možnosť získať nejaké zariadenia ako napr. štiepkovač...
- na obecný úrad prišla žiadosť podporiť základnú organizáciu včelárov v Rajci. Tento bod bol
posunutý do ďalšieho zasadania OZ.
-získali sme dotáciu na zavlažovanie futbalového ihriska 10 000 € spoluúčasť obce 25%

OZ schválilo inventúrnu komisiu.
Predseda: Peter Bielik
Členovia: Ing. Michal Smuda, Pavol Majerčík

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

Overovatelia:

Roman Urík
Ing. Michal Smuda

