Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-5/2019,
dňa 21.06.2019 o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Zbehňov
Prítomní:

Ing. Ján Ferko – starosta
Slavomír Danko
Stolárik Ladislav
Bunčík Matúš
Burnátová Verona
Bunčíková Veronika

Neprítomní :
Pozvaní :
Zapisovateľka :

Ing. Balkovičová Jana – pracovníčka OcÚ

Program :
1. Schválenie programu
2. Mimosúdne vyrovnanie sa /dohoda/ so žalujúcou stranou/Agro-JUnior s.r.o./
v súdnom spore s Obcou Zbehňov.
3. Záver
Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Starosta obce p. Ing. Ján Ferko privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva . Poslanci
schválili navrhnutý program.

Bod č. 2 - Mimosúdne vyrovnanie sa /dohoda/ so žalujúcou stranou/Agro-JUnior s.r.o./ v
súdnom spore vo výške 27 687,24 Eur s Obcou Zbehňov.
Každý poslanec pred zasadnutím do svojich mailových schránok dostal na preštudovanie správu
JUDr. Pirovitsa advokáta zastupujúceho obec a Návrh dohody na mimosúdne vyrovnanie. Na
zasadnutí išlo o rozhodnutie či pokračovať ďalej v súdnom spore, alebo sa dohodnúť so žalobcom.
Žalobca Agro-JUnior trvá pri dohode na konečnej sume 23.000,- Eur.
Poslanci zvažovali, či pokračovať v súdnom spore alebo sa dohodnúť, S.Danko navrhol dohodu
max. do sumy 18.000,- Eur .Poslanci poverili starostu obce s oboznámením tohto stanoviska OZ
žalujúcu stranu.
Konečné rozhodnutie o pokračovaní v spore resp. o dohode bolo posunuté znova na ďalšie
zasadnutie 04.07.2019.
Bod č. 3 -Záver
V závere sa starosta, p. Ing. Ján Ferko poďakoval prítomným poslancom za ich účasť na zasadnutí
a tým zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice :
-----------------------------Danko Slavomír

------------------------------------Bunčíková Veronika

V Zbehňove : 21.06.2019
Ing. Ján Ferko – starosta obce
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UZNESENIA : 1 - 2
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-5/2019, zo dňa : 21.06.2019

Uznesenie č. 1/OZ5/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 21.06.2019
K bodu : Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo program zasadnutia.

Hlasovanie : prítomní : 5 (Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
za : 5
proti : 0
zdržali sa : 0

V Zbehňove : 21.06.2019

Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 2/OZ5/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 21.06.2019
K bodu : Mimosúdne vyrovnanie sa /dohoda/ so žalujúcou stranou /Agro-JUnior s.r.o./ v súdnom
spore s Obcou Zbehňov.
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
presunulo rozhodnutie o pokračovaní v spore alebo mimosúdnom vyrovnaní sa /dohoda/ so
žalujúcou stranou /Agro-JUnior s.r.o./ v súdnom spore s Obcou Zbehňov na ďalšie zasadnutie.

Hlasovanie : prítomní : 5 (Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
za presunutie rozhodnutia : 5
proti : 0
zdržali sa : 0

V Zbehňove : 21.06.2019

Ing. Ján Ferko – starosta obce
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