ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
31.8.2022 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní:
Starosta obce :

Mgr. Marián Miškovský

Poslanci:
-

Ing. Ľubica Hrušková
Ing. Daniel Adamovský
Ing. Michal Smuda
Roman Urík
Ľubomír Piala

Ospravedlnení:

-

Peter Bielik
Pavol Majerčík

Kontrolór:

- Alena Uríková

Z celkového počtu 7 poslancov boli na rokovaní obecného zastupiteľstva
prítomní 5 poslanci . Prítomní poslanci a obecné zastupiteľstvo podľa § 12 ods. 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo uznášaniaschopné.

Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu:
Program:

1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu zasadania
3. Voľba overovateľa zápisnice
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č.3
5. Schválenie čerpania finančných prostriedkov z RF
6. Prejednanie , schválenie VZN ŠJ a VZN MŠ
7. COOP Jednota, ďalšie práce, informácia
8. Správa nezávislého audítora , na vedomie
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

bod. č.1 - Otvorenie zasadania
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, starosta dal hlasovať
o predloženom návrhu programu.
Tento návrh bol schválený počtom hlasov:
za: 5
Ing. Daniel Adamovský, Roman Urík,
Ing. Michal Smuda, Ing. Ľubica
Hrušková, Ľubomír Piala

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 3 - Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Ing. Daniel Adamovský
Roman Urík
bod č. 4 – Schválenie rozpočtového opatrenia
Účtovníčka obce oboznámila OZ s rozpočtovým opatrením, ktoré bolo zároveň
odoslané poslancom elektronicky vopred. V RO č. 3 sú zahrnuté finančné príjmy resp.
čerpanie finančných prostriedkov z RF a výdavky navýšené najmä o náklady na opravu
strechy na budove COOP, zakúpenie traktorovej kosačky v spolupráci so ŽSK (dotácia ŽSK
3000 €). Nakoľko nikto z poslancov nemal pripomienky a návrhy k rozpočtovému opatreniu,
starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2022.
Tento návrh bol schválený počtom hlasov:
za: 5
Ing. Daniel Adamovský, Roman Urík,
Ing. Michal Smuda, Ing. Ľubica
Hrušková, Ľubomír Piala

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 5 – Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu
OZ bol predložený návrh na čerpanie prostriedkov z rezervného fondu vo výške
6 600,00 € na kapitálové výdavky. Nakoľko poslanci súhlasili, starosta obce predniesol návrh
na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 6 600,00 EUR.

Tento návrh bol schválený počtom hlasov:
za: 5
Ing. Daniel Adamovský, Roman Urík,
Ing. Michal Smuda, Ing. Ľubica
Hrušková, Ľubomír Piala

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 6 – Schválenie VZN ŠJ 1/2022, VZN - MŠ 2/2022
Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku čiastočnú
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
a návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby v MŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti Zbyňov. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta obce
predniesol návrhy na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022, o určení výšky príspevku čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti Zbyňov.
Tento návrh bol schválený počtom hlasov:
za: 5
Ing. Daniel Adamovský, Roman Urík,
Ing. Michal Smuda, Ing. Ľubica
Hrušková, Ľubomír Piala

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie obce Zbyňov č.2/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe
jeho platby v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbyňov.
Tento návrh bol schválený počtom hlasov:
za: 5
Ing. Daniel Adamovský, Roman Urík,
Ing. Michal Smuda, Ing. Ľubica
Hrušková, Ľubomír Piala

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 7 - Oprava strechy COOP Jednota informácie
Starosta oboznámil OZ s prácami, ktoré sa realizujú a ešte budú potrebné zrealizovať
na COOP Jednote:
- oprava strechy, výmena a zateplenie, výmena blezkozvodu
- výmena okien, zateplenie obvodového plášťa, stien
- elektroinštalácia, zariadenie interiéru, sanita, priestor na prípravu stravy,
OZ súhlasilo so spoluúčasťou obce na oprave strechy a bleskozvodu na budove COOP
Jednota. Následne starosta predniesol návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
schvaľuje
spolufinancovanie opravy strechy a bleskozvodu na budove COOP Jednota.
Tento návrh bol schválený počtom hlasov:
za: 5
Ing. Daniel Adamovský, Roman Urík,
Ing. Michal Smuda, Ing. Ľubica
Hrušková, Ľubomír Piala

proti: 0

zdržal sa: 0

bod č. 8 – Správa nezávislého audítora
Starosta oboznámil OZ so Správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
a správou k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov. Nakoľko sa do
diskusie nikto neprihlásil, starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Zbyňove
I.
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2021.
Tento návrh bol schválený počtom hlasov:
za: 5
Ing. Daniel Adamovský, Roman Urík,
Ing. Michal Smuda, Ing. Ľubica
Hrušková, Ľubomír Piala

proti: 0

zdržal sa: 0

bod. č.9 – Rôzne
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s nasledovným :
- Pán Štefan Dubec bude realizovať pretlak popod pozemok, ktorý je súčasťou
obecných pozemkov, čím vzniká na pozemku vecné bremeno.
- Pani Kanderková žiada o prihradenie obecného pozemku cca 40 – 50 cm z dôvodu
budovania bleskozvodu. Obecné Zastupiteľstvo vyjadrilo jednoznačne nesúhlas.
v budúcnosti sa v uvedenej časti plánuje realizácia chodníka.
V roku 2019 bola tá istá požiadavka prerokovaná v obecnom zastupiteľstve so
zamietavým stanoviskom. Obecné zastupiteľstvo svoje zamietavé rozhodnutie z roku
2019 nemení.
- Združenie Prameň, informácia o kompostárni. Obce sa z dôvodu enormného
navýšenia cien rozhodli odstúpiť od projektu, zároveň sa obce podieľajú na novom
projekte a aktualizácii cien.
- Skládka odpadov v Šuji je zatvorená, buduje sa nová skládka v susednej časti skládky.
Kým sa nevybuduje nová časť skládky, realizujú sa odvozy formou prekládkovej
stanice.
- Informácia o prijatých dotáciách a úspešných – neúspešných projektoch

bod. č.10 – Diskusia
Pani Helena Sandanusová, sa zapojila do diskusie so sťažnosťou na miestnych
občanov, ktorí sa často zdržiavajú pri predajni COOP Jednota a obťažujú okolie.K danej téme
prebehla živá diskusia.
Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

V Zbyňove 31.8.2022

Overovatelia: Ing. Daniel Adamovský
Roman Urík

Mgr. Marián Miškovský
starosta obce

..........................
..........................

