
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-1/2019,

dňa 30.01.2019 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Zbehňov

Prítomní:                        Ing. Ján Ferko –  starosta
                                         Slavomír Danko

Stolárik Ladislav
Bunčík Matúš                       
Burnátová Verona
Bunčíková Veronika

Neprítomní :        
Pozvaní :               Rožoková Mária – kontrolórka obce

Ing. Balkovičová Jana – pracovníčka OcÚ
 

Program :  
1. Schválenie programu 
2. Schválenie poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu  obce na 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Zbehňov v CVČ
3. Informácia o uzatvorení Rámcovej zmluvy na odchyt túlavých psov
4. Schválenie pokladničnej hotovosti
5. Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie nám. Varhaňovského
6. Návrh na vyradenie nefunkčného drobného majetku obce
7. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných 

funkcionárov
8. Diskusia 
9. 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 - Schválenie poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu  obce na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Zbehňov v CVČ
Starosta navrhol ponechať výšku poplatku z minulého roka  65,- Eur/1 dieťa/rok. Poslanci chválili 
navrhnutú výšku dotácie z rozpočtu  obce na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci 
Zbehňov v CVČ.

Bod č. 3 - Informácia o uzatvorení Rámcovej zmluvy na odchyt túlavých psov
Po konzultácii  a informovaní sa  o problematike týkajúcej sa zbavenia  túlavých psov, starosta
informoval prítomných o  jedinom možnom riešení likvidácie psov podľa našich zákonov, a to je
odchyt psov za pomoci nato určenej služby.Po obci sa  pohybuje viac túlavých psov a ľudia sa
sťažujú,  Obecný úrad preto uzatvoril   Rámcovú zmluvu na odchyt  túlavých psov s OZ Pomoc
psíkom na Východnom Slovensku Veľké Kapušany Poplatok za odchyt 1 psa je poplatok 35,- Eur.
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Poslanci  schválili   uzatvorenie  Rámcovej  zmluvy  na  odchyt  túlavých  psov  za  podmienok
uvedených v zmluve.

Bod č. 4 – Schválenie pokladničnej hotovosti
Starosta navrhol schválenie pokladničného limitu 1000,- Eur. Poslanci schválili navrhnutý 
pokladničný limit.

Bod č. 5 – Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie nám. Varhaňovského
Nakoľko Obec Zbehňov očakáva schválené finančné prostriedky z MAS Sečovce na rekonštrukciu 
Námestia Varhaňovského a obec nemala vypracovanú projektovú dokumentáciu . Starosta oslovil 
projektanta Ing. Hrindu, aby vypracoval vizualizáciu, na základe ktorej by mal byť vypracovaný 
projekt.Ak  vyjde príslušná výzva, obec bude pripravená na vyhlásenie výberového konania a na 
začatie realizácie samotných prác. Poslanci sa oboznámili s vizualizáciami. Samotná realizácia 
podľa predbežného odhadu by mala stáť cca 20 000,- Eur. Boli predložené dve varianty zmeny 
námestia.

Bod č. 6 – Návrh na vyradenie nefunkčného drobného majetku obce
– telefón NOKIA C5 .
– Tlačiareň SAMSUNG

Návrh na vyradenie telefónu je z dôvodu, že telefón rok používal p. Timko, ktorý pri odchode z 
funkcie starostu si tento telefón ponechal, na čo mal nárok. Poslanci schválili vyradenie telefónu 
NOKIA C5.
Tlačiareň SAMSUNG je potrebné vyradiť z dôvodu, že sa pokazila oprava, by bola drahá. Poslanci 
schválili vyradenie tlačiarne SAMSUNG.

Bod č. 7 – Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
Starosta v zákonom stanovenom termíne predložil majetkové priznanie. Komisia sa oboznámila s 
predloženým priznaním a skonštatovala splnenie zákonnej povinnosti. 

Bod č. 8 – Diskusia 
– Bola zistená vysoká spotreba el,energie pri odbere vody na miestnej rómskej osade,starosta 

navrhol  dať časový spínač na vodovod na rómskej osade a začať vyberať poplatky „za 
vodu“ od osadníkov. Poslanci súhlasili s návrhom.

– Návrh starostu vyzbierať od občanov z každej domácnosti aspoň jedno telefónne číslo a 
rýchle oznamy obce zasielať občanom formou esemesky.

– Návrh starostu zriadenie stránky na facebook, kde by ľudia mohli zasielať svoje sťažnosti, 
postrehy, nápady.

– Informovanie poslancov o  prebiehajúcom súdnom spore o cca 28.000,- Eur so 
spoločnosťou Agrojunior s.r.o./ohľadom likvidácie skládky odpadu z roku 2015/

– Návrh p. Danka urobiť ihrisko pre deti na ul. Lesnej na konci rómskej osady, osadiť bránky, 
staré bránky sú na hospodárskom dvore Ing. Ľuptáka.
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Bod č. 9 – 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 : 30.01.2019

Ing. Ján Ferko – starosta obce

UZNESENIA : 1 - 8

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-1/2019, zo dňa : 30.01.2019

Uznesenie č. 1/OZ1/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 30.01.2019

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 : 30.01.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 2/OZ1/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 30.01.2019

K bodu : Schválenie poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu  obce na záujmové vzdelávanie
detí s trvalým pobytom v obci Zbehňov v CVČ

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo  poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu  obce na záujmové vzdelávanie detí s 
trvalým pobytom v obci Zbehňov v CVČ v sume : 65,- Eur/žiak/rok.

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

V Zbehňove : 30.01.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 3/OZ1/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 30.01.2019

K bodu : Informácia o uzatvorení Rámcovej zmluvy na odchyt túlavých psov

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie   Informáciu o uzatvorení Rámcovej zmluvy na odchyt túlavých psov

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

V Zbehňove : 30.01.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 4/OZ1/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 30.01.2019

K bodu : Schválenie pokladničnej hotovosti

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo   pokladničnú hotovosť do výšky 1000,- Eur
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Hlasovanie :   prítomní : 5 (Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
za : 5
proti : 0
zdržali sa : 0

V Zbehňove : 30.01.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 5/OZ1/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 30.01.2019

K bodu : Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie nám. Varhaňovského

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo  Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie nám. Varhaňovského

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

V Zbehňove : 30.01.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 6/OZ1/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 30.01.2019

K bodu :  Návrh na vyradenie nefunkčného drobného majetku obce

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo  vyradenie drobného majetku obce

– telefón NOKIA C5
– tlačiareň SAMSUNG

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

V Zbehňove : 30.01.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 7/OZ1/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 30.01.2019

K bodu : Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
zobrala na vedomie  podanie majetkového priznania p. Ing. Ferka k 10.12.2018

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

V Zbehňove : 30.01.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

      
Uznesenie č. 8/OZ1/2019

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 30.01.2019

K bodu : Diskusia

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie 

– Návrh starostu vyzbierať od občanov z každej domácnosti aspoň jedno telefónne číslo a 
rýchle oznamy obce zasielať občanom formou esemesky.

– Informácie o  prebiehajúcom súdnom spore o cca 28.000,- Eur so spoločnosťou Agrojunior 
s.r.o./ohľadom likvidácie skládky odpadu z roku 2015/

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
súhlasilo s

– o zistenej vysokej spotrebe el,energie pri odbere vody na miestnej rómskej osade, starosta 
navrhol  dať časový spínač na vodovod na rómskej osade a začať vyberať poplatky „za 
vodu“ od osadníkov. Poslanci súhlasili.

– Návrh p. Danka urobiť ihrisko pre deti na ul. Lesnej na konci rómskej osady, osadiť bránky, 
staré bránky sú na hospodárskom dvore Ing. Ľuptáka. Poslanci súhlasili

– Návrh starostu zriadenie stránky na facebook, kde by ľudia mohli zasielať svoje sťažnosti, 
postrehy, nápady.

V Zbehňove : 30.01.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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