ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
04.04.2019 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
Roman Urík

-

Ospravedlnemí - Pavol Putera
- Ing. Michal Smuda

Z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 5

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. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2
5. Prejednanie stavby v extraviláne
6. Informácia o separovanom zbere
7. COOP Jednota, ponuka
8. Nájomná zmluva ihrisko
9. Schválenie predbežného súhlasu na odpredaj pozemkov pod garáže
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
bod č. 1 - Otvorenie zasadania
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Marián Miškovský
a predstavil OZ p. Alenu Uríkovú, ktorá si ako jediná podala žiadosť do výberového
konania na hlavnú kontrolórku obce Zbyňov. Poslanci OZ skontrolovali potrebné doklady
a dostala priestor na predstavenie. OZ p. Uríkovej poďakovalo a nechalo si čas na
rozmyslenie.
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 a jednohlasne ho
schválili.
bod. č. 3 - Voľba overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Ing. Daniel Adamovský
Peter Bielik
bod č. 4 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2
Zapisovateľka Ing. Oľga Jánošová oboznámila OZ s Rozpočtovým opatrením č.2/2019.
Príjmy boli navýšené o dobropis, tiež o dotáciu na stravné v MŠ a následne boli použité do
výdaja na položky ktoré už boli prečerpané.Rozpočtové opatrenie bolo jednohlasne
schválené.
bod č. 5 – Prejednanie stavby v extraviláne
Na obecný úrad boli podané tri žiadosti ohľadom IBV. Obecnému zastupiteľstvu boli
predložené uvedené žiadosti a následne boli prerokované. OZ schválilo výstavbu RD
stavebníkovi Jozefovi Miškovskému v extraviláne na parcele č.189/2 pokiaľ budú splnené
všetky zákonné povinnosti, ktoré vyplývajú z vlastníckych vzťahov a v zmysle legislatívy
SR.
Schválená bola výstavba RD v extraviláne na parcelách KN -C 434/8, 434/9 nakoľko časť
dotknutých parciel patrí do intravilánu pokiaľ budú splnené všetky zákonné povinnosti,
ktoré vyplývajú zo stavebného zákona a v zmysle legislatívy SR.

OZ schválilo tiež predbežný zámer IBV žiadateľovi p. Milanovi Matušíkovi na parcelách
E – 207, C – 400/39, nakoľko časť parciel patrí do intravilánu obce.

bod č. 6 - Informácia o separovanom zbere
Na OZ bol pozvaný riaditeľ zberného dvora pán Ing. Ján Kmecík, ktorý oboznámil OZ
s programom odpadového hospodárstva. Je to dokument, ktorým sa každá obec zaväzuje
k plneniu limitov v zmysle programu odpadového hospodárstva SR a následne
spolupodieľaniu povinnosti pre organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá financuje
separovaný zber v obciach . Obec Zbyňov si v rámci separovania vedie dobre a pohybuje sa
36 kg na občana. Uniká nám separácia papiera. Potrebné je informovať občanov
o možnostiach separovania papiera. Harmonogram vyvážania separovaných komodít je na
obecnej vývesnej tabuli.
bod č. 7 - COOP Jednota, ponuka
Starosta predložil OZ znalecký posudok na budovu COOP Jednota v našej obci. Predseda
stavebnej komisie Ing. Daniel Adamovský si znalecký posudok zapožičal a po jeho
naštudovaní podá stanovisko na ďalšom zasadnutí OZ.

bod č. 8 – Nájomná zmluva ihrisko
V minulosti bola podpísaná zmluva na 50 rokov s pánom Jánom Uríkom na prenájom
futbalového ihriska v našej obci. Doteraz p. Urík refundoval dotáciu futbalistom cca 3000€.
V súčasnosti požiadal OZ o zníženie nájmu na 499 € nakoľko obec zmenila podmienky. OZ
sa dohodlo, že sa stretne s pánom Uríkom a prekonzultuje ďalší postup.

bod č. 9 – Schválenie predbežného súhlasu na odpredaj pozemkov pod garáže
Pani Alscherová priniesla geometrický plán na výstavbu garáži pri bytovom dome č. 270.
OZ schválilo predbežný súhlas vlastníkov bytov č 270 na Školskej ulici s odpredajom
pozemkov v katastrálnom území a obci Zbyňov, ktoré boli zamerané geometrickým plánom č.
45/2018 zo dňa 30.06.2018, vyhotoveným Ing. Františkom Matysom, úradne overeným Okresným
úradom Žilina, dňa 18.12.2018 pod č. G1-2584/18, vytvorené oddelením od pôvodných pozemkov
vo vlastníctve Obce Zbyňov, KNC parcelné č. 445/25 o výmere 447 m2, druh pozemku : zastavaná
plocha a nádvorie a KNC parcelné č. 445/26 o výmere 7762 m2, druh pozemku : zastavaná plocha
a nádvorie, zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore, na
liste vlastníctva č. 1 vedenom pre katastrálne územie Zbyňov, do vlastníctva záujemcov.

bod č. 10 – Rôzne
OZ schválilo komisiu pre ochranu verejného záujmu. Členovia sú páni poslanci Peter Bielik
a Pavol Majerčík. Tejto komisii podávajú starosta a vedúci pracovníci potvrdenie
o majetkových pomeroch.
Starosta informoval OZ, že od 15.04.2019 by mali byť do obcí rozvážané kompostéry. Bude
to viac paliet a preto sa hľadá možnosť uskladnenia.

Od apríla začala v našej obci pracovať opatrovateľka, ktorá opatruje pani Súkeníkovú
Na obecný úrad bola podaná žiadosť pána Syrovca na vysypanie cesty k jeho domu
makadamom. Táto cesta bola už v minulosti vysypaná, ale po zimnom období je problém
dostať sa k jeho domu po nej. OZ sa dohodlo, že sa pôjde na túto cestu pozrieť.
Starosta prečítal ďalšie žiadosti, ktoré prišli na obecný úrad od pani Mačugovej a pána
Miškolciho. Vo svojich žiadostiach žiadajú starostu a OZ o opravu cesty smerom na Tábor.
Pani Mačugová vo svojej žiadosti uvádza ako hlavný dôvod, že cesta obmedzuje prístup
k pacientom, ktorí sú v jej zdravotnej starostlivosti a tiež obmedzený prístup rýchlej
zdravotnej služby. Pán Miškolci uviedol, že po ceste okrem súkromných osobných MV
prechádzajú sezónne aj ťažké traktory a ťahače s drevom, ktoré najväčším podielom ničia
povrch cesty, alebo zväčšujú výtlky.
Vzhľadom na to, že komunikácia je v extraviláne OZ zobralo informáciu na vedomie a bude
hľadať riešenia a možnosti financovania rekonštrukcie.
Pán poslanec Peter Bielik navrhol pre lepšiu komunikáciu čo sa týka hlavne odhlasovania
obedov zakúpiť mobilný telefón do MŠ. Bola by možnosť aj formou sms odhlasovať obedy.
OZ sa dohodlo, že túto informáciu prednesie na rodičovskom združení v MŠ.
Starosta oboznámil OZ s hodovými slávnosťami v našej obci
- je potrebné zabezpečiť ľudí na výpomoc výčap, guľáš atď
- zatiaľ je zabezpečená kapela ABC Dance
Spracovali sa 3 projekty na výzvu COOP Jednota
- revitalizácia parku
- altánok do MŠ
- vonkajší fitness
V prípade, že bude naša obec vybratá budú môcť občania v predajni Jednota hlasovať za
niektorý z uvedených projektov.
Tiež sa vypracovali 3 projekty na VÚC
- Aktívny človek - na detské ihrisko
- Kultúra - zakúpenie krojov
- Verejný priestor - zastávka v obci
Podané boli i projekty do SPP, spoločnosti KIA a na Úrad vlády SR

bod č. 11 - Záver
Po ukončení diskusie a schválení uznesenia starosta obce poďakoval OZ za účasť a
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Ing. Daniel Adamovský
Peter Bielik

