
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-7/2019,

dňa 19.09.2019 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. Kontrola uznesení
3. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – schválenie
4. Rozpracované projekty
5. Situácia v súdnom spore so spoločnosťou AGROjunior s.r.o
6. Diskusia (záver roka, aktuálne problémy)
7. 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 - Kontrola uznesení
Kontrolórka Mária Rožoková v rámci svojej činnosti vykonala kontrolu uznesení z 
predchádzajúcich  zasadnutí Obecného zastupiteľstva, a to 13.06.2019, 21.06.2019, 04.07.2019, 
konštatovala, že boli vykonané v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Poslanci zobrali na vedomie kontrolu uznesení predchádzajúcich zasadnutí.

Bod č. 3 - Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – schválenie
Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra sú špecifickou internou právnou úpravou,
ktorá sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje uznesením OZ. Hlavnou
úlohou týchto pravidiel je určenie jednotného postupu kontroly zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite. Poslanci schválili  Pravidla kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra.

Bod č. 4 – Informácia - Rozpracované projekty
– Projekt 1. Oplotenie obecného dvora. Starosta informoval poslancov o schválení dotácie vo

výške 8 tis.Eur z ministerstva financií na oplotenie obecného dvora. Zo strany obce bola
zverejnená výzva na podanie cenových ponúk. Projekt by sa mal zrealizovať do konca r.
2019.
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– Projekt 2.   Revitalizácia námestia. Prebehla prípravná a projektová časť.  Bolo urobené
výberové konanie, zo 4 uchádzačoch bola úspešná firma STAV MD s.r.o Trebišov. Čaká sa
na schválenie dotácie. V prípade schválenia, dotácie sa práce začnú v r. 2020.

– Projekt 3. Výstavba autobusovej zastávky, 20m chodníka a 10 parkovacích miest pri Dome
smútku. Na túto akciu sme požiadali o poskytnutie regionálneho príspevku z Úradu vlády
SR. Žiadosť  išla na schválenie. Pokiaľ bude projekt úspešný, možnosť čerpania príspevku
bude v r. 2020

Bod č. 5 - Situácia v súdnom spore so spoločnosťou AGROjunior s.r.o
Starosta informoval poslancov, že Obec v súdnom spore so spoločnosťou AGROjunior s.r.o má od 
05.08.2019 nového právnika JUDr. Dušan Szabó, advokát so sídlom Kráľovský Chlmec z dôvodu, 
že JUDr. Pirovits od 01.07.2019 prestal vykonávať advokátsku činnosť. Pojednávanie vytýčené na 
11.09.2019 bolo odročené z dôvodu dovolenky sudkyne. Nový termín pojednávania je 04.10.2019 o
14:00 hod. 

Bod č. 6 – Diskusia (záver roka, aktuálne problémy)
Starosta informoval o stave prác na pozemku pri Obecnom úrade.
Starosta vzhľadom na blížiaci sa koniec roka navrhol usporiadať stretnutie s občanmi pod názvom 
„Úcta k starším“. Predbežný termín stretnutia sa určil na termín 17.11.2019. Poslanci schválili 
návrh starostu. Koncom roka by sa mali usporiadať akcie ako tradične  v spolupráci s OZ Pod 
Miľačom.
Poslanci navrhli vykonať deratizáciu kultúrneho domu.   

Bod č. 7 - 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 : 19.09.2019

Ing. Ján Ferko – starosta obce
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UZNESENIA : 1 - 6

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-7/2019, zo dňa : 19.09.2019

Uznesenie č. 1/OZ7/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 19.09.2019

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 : 19.09.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 2/OZ7/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 19.09.2019

K bodu : Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie  kontrolu uznesení zo dňa 13.06.2019, 21.06.2019, 04.07.2019 kontrolórky 
Márie Rožokovej

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

V Zbehňove : 19.09.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 3/OZ7/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 19.09.2019

K bodu : Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – schválenie

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo  Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

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

V Zbehňove : 19.09.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 4/OZ7/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 19.09.2019

K bodu : Informácia - Rozpracované projekty

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie  Informácie o rozpracovaných projektoch

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

V Zbehňove : 19.09.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 5/OZ7/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 19.09.2019

K bodu : Situácia v súdnom spore so spoločnosťou AGROjunior s.r.o

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie  Informácie o pokračovaní súdneho sporu so spoločnosťou AGROjunior s.r.o

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

V Zbehňove : 19.09.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 6/OZ7/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 19.09.2019

K bodu : Diskusia (záver roka, aktuálne problémy)

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo návrh starostu  usporiadať stretnutie s občanmi pod názvom „Úcta k starším“.

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

V Zbehňove : 19.09.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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