
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-7/2018,

dňa 20.12.2018 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. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu 
4. Návrh - Rozpočtové opatrenie 2/2018 – úprava rozpočtu 2018
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce Zbehňov na r. 

2019 s výhľadom na r. 2020 a 2021
6. Návrh - Rozpočet na r. 2019, 2020 2021
7. Žiadosť p. Timka – preplatenie dovolenky za r. 2017, 2018
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
9. Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ obce Zbehňov
10. Diskusia 
11. Záver

Bod č. 1  - Otvorenie zasadnutia – schválenie programu

Starosta obce p. Ing. Ján Ferko  privítal prítomných na  zasadnutí  obecného zastupiteľstva . 

Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola zvolená : Ing. Jana Balkovičová
Zapisovateľ a overovatelia zápisnice sa volili spôsobom : hlasovaním
Za overovateľov zápisnice boli zvolení : Danko Slavomír a  Bunčíková Veronika

Bod č. 3 - Schválenie programu
Poslanci schválili program zasadnutia.

Bod č. 4 – Návrh - Rozpočtové opatrenie 2/2018 – úprava rozpočtu 2018
Pani Ing. J. Balkovičová informovala prítomných o potrebnej 2. úprave Rozpočtu za r. 2018 a to na 
základe skutočností k 31.12.2018. Hlavným dôvodom úpravy rozpočtu je, že obci bola poskytnutá 
dotácia na likvidáciu skládky  vo výške 55 472,40 Eur a zároveň tieto prostriedky boli uhradené 
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firme Oriens s.r.o, ktorá danú skládku likvidovala. Ďalej obec v 10/2018 prijala do zamestnania 
troch zamestnancov cez ÚPSVaR a to znamená, že nám stúpli výdavky na mzdy a odvody do 
poisťovní a zároveň aj príjmy nakoľko tieto mzdy refunduje ÚPSVaR 80%. 
Celkové príjmy upravujeme z 99072,- Eur na 155021,- Eur a rovnako aj
Celkové výdavky upravujeme z 99072,- Eur na 155021,- Eur. 
Rozpočet sa navyšuje na strane príjmov aj výdavkov o 55949,- Eur.
Úprava rozpočtu na jednotlivých položkách je v prílohe zápisnice ako Návrh Rozpočtového 
opatrenia č. 2/2018.
Poslanci schválili Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2018.

Bod č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce Zbehňov na r. 2019 s
výhľadom na r. 2020 a 2021
Pani Rožoková kontrolórka obce predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Rozpočtu 
obce Zbehňov na r. 2019 s výhľadom na r. 2020 a 2021. Poslanci zobrali na vedomie toto 
stanovisko. Viď príloha.

Bod č. 6 – Návrh - Rozpočet na r. 2019, 2020 2021
Návrh rozpočtu na r. 2019 – 2021 bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpoč-
tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj 
ustanovenia zákonov č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady v z není neskorších predpisov a č. 564/2004 Z.z. o rozpočto-
vom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov.

Predložený Návrh rozpočtu na r. 2019 a návrh viacročného rozpočtu na r. 2020 – 2021 je predlože-
ný ako vyrovnaný. 

Obec Zbehňov neuplatňuje Programový rozpočet. Rozpočet je jednoduchý, tvorený v členení :
Kapitola, Položka.

Rozpočet celkom :

Rozpočové roky 2019 2020 2021

Príjmy celkom 103693 107919 113315

Výdavky celkom 103693 107919 113315

Hospod. Obce

prebytok / schodok    0         0      0

Konkrétny Návrh rozpočtu  na r. 2019 a návrh viacročného rozpočtu na r. 2020– 2021 viď. príloha.

Poslanci schválili  Návrh rozpočtu  na r. 2019 a návrh viacročného rozpočtu na r. 2020– 2021.

Bod č. 7 – Žiadosť p. Timka – preplatenie dovolenky za r. 2017, 2018
Bývalý starosta p. Martin Timko požiadal Obec Zbehňov o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za 
r. 2017 – 22 dni a za r. 2018 – 25 dni. Po prerokovaní finančnej situácie obce poslanci neschválili 
preplatenie nevyčerpanie dovolenky za r. 2017 a 2018. Dôvody : nepriaznivá finančná situácia, 
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nebol žiaden vážny dôvod, pre  ktorý by p. M.Timko nemohol čerpať dovolenku v uvedenom obdo-
bí. 

Bod č. 8 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Pani Rožoková predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019. 
Poslanci tento návrh schválili. Viď príloha.
 
Bod č. 9 – Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ obce Zbehňov
Starosta navrhol úpravu zásad odmeňovania a to tak, že poslanec by dostal odmenu za účasť na 
zasadnutí 30,- Eur/1 zasadnutie. Za účasť na zasadnutí komisie by bolo bez nároku na odmenu.
Poslanci schválili návrh  zásad odmeňovania poslancov OZ VZN č. 1/2018.

Bod č. 10 - Diskusia 
Poplatok za vývoz TKO poslanci rozhodli, že na r. 2019   sa nebude meniť výška poplatku. 
Starosta informoval  o úprave času svietenia verejného osvetlenia v zimnom období a nainštalovaní 
digitálneho časovača. 
V spolupráci s OZ pod Miľačom starosta navrhol spoluúčasť obce na podarovaní vianočnej 
kolekcie pre občanov do každej domácnosti do max. sumy 5,- Eur/domácnosť. Poslanci schválili 
návrh  1 kolekcia  za  max.5,- Eur/domácnosť.
Rekonštrukcia námestia – informovanie o stave pripravenosti a spôsobu financovania z 
prostriedkov MAS Sečovský región. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Návrh – plán p. starostu odkúpiť pozemok od p. Miklošovej, ktorý susedí s pozemkom 
Obecného úradu  na obecne účely. Poslanci návrh zobrali na vedomie. V prípade realizácie sa zvolá 
nové zasadnutie.
Zriadenie obchodu v obci Zbehňov v priestoroch kultúrneho domu v miestnosti terajšieho skladu 
CO, v prípade presunu skladu CO do budovy bývalej požiarnej zbrojnice. Poslanci návrh zobrali na 
vedomie.
Silvester 2018 . Poslanci zamietli realizáciu akcie Silvester 2018 z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov.
Ples v r. 2019. Poslanci zamietli ples 2019.
Návrh p. Burnatovej, aby pracovníci na MOS čistili verejné priestranstva aj na vzdialenejších 
miestach na ul. Bázová a Agátová.

Bod č. 11 - 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 : 20.12.2018
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UZNESENIA : 1 - 9

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-7/2018, zo dňa : 20.12.2018

Uznesenie č. 1/OZ7/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 20.12.2018

K bodu : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
a) zvolilo za zapisovateľa : Ing. Janu Balkovičovú
b) zvolilo za overovateľov zápisnice :  Danko Slavomír, Bunčíková Veromika

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

V Zbehňove : 20.12.2018 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 2/OZ7/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 20.12.2018

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 : 20.12.2018 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 3/OZ7/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 20.12.2018

K bodu : Návrh - Rozpočtové opatrenie 2/2018 – úprava rozpočtu 2018

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo  Návrh - Rozpočtové opatrenie 2/2018 – úprava rozpočtu 2018

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

V Zbehňove : 20.12.2018 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 4/OZ7/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 20.12.2018

K bodu : Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce Zbehňov na r. 2019 s 
výhľadom na r. 2020 a 2021

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce Zbehňov na r. 
2019 s výhľadom na r. 2020 a 2021

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

V Zbehňove : 20.12.2018 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 5/OZ7/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 20.12.2018

K bodu : Návrh - Rozpočet na r. 2019, 2020 2021

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo  Návrh - Rozpočet na r. 2019, 2020 2021

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

V Zbehňove : 20.12.2018 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 6/OZ7/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 20.12.2018

K bodu :  Žiadosť p. Timka – preplatenie dovolenky za r. 2017, 2018

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
neschválilo  Žiadosť p. Timka o preplatenie dovolenky za r. 2017, 2018

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

V Zbehňove : 20.12.2018 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 7/OZ7/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 20.12.2018

K bodu : Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

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

V Zbehňove : 20.12.2018 Ing. Ján Ferko – starosta obce

      
Uznesenie č. 8/OZ7/2018

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 20.12.2018

K bodu : Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ obce Zbehňov

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo  Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ obce Zbehňov – VZN č. 1/2018

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

V Zbehňove : 20.12.2018 Ing. Ján Ferko – starosta obce

7/8



Uznesenie č. 9/OZ7/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 20.12.2018

K bodu : Diskusia 
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
neschválilo  zvýšenie Poplatku za vývoz TKO  na r. 2019
Hlasovanie :   prítomní : 5 (Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)

za schválenie : 0
proti schváleniu: 5
zdržali sa : 0

schválilo Vianočné kolekcie pre občanov do každej domácnosti 1 kolekciu do max. sumy 5,- 
Eur/domácnosť. 
Hlasovanie :   prítomní : 5 (Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)

za : 5
proti : 0
zdržali sa : 0

Zobralo na vedomie : informáciu Rekonštrukcia námestia – informovanie o stave pripravenosti a
spôsobu financovania z prostriedkov MAS Sečovský región. 

Zobralo na vedomie : Návrh – plán p. starostu odkúpiť pozemok od p. Miklošovej, ktorý susedí 
s pozemkom Obecného úradu  na obecne účely. Poslanci návrh zobrali na vedomie. V prípade 
realizácie sa zvolá nové zasadnutie.

Zobralo na vedomie : informáciu Zriadenie obchodu v obci Zbehňov v priestoroch kultúrneho 
domu v miestnosti terajšieho skladu CO.  

Neschválilo Silvester 2018 . 
Hlasovanie :   prítomní : 5 (Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)

za schválenie : 0
proti schváleniu: 5
zdržali sa : 0

Neschválilo Ples v r. 2019. Poslanci zamietli ples 2019.
Hlasovanie :   prítomní : 5 (Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)

za schválenie : 0
proti schváleniu: 5
zdržali sa : 0

Zobralo na vedomie : Návrh p. Burnatovej, aby pracovníci na MOS čistili verejné priestranstva aj 
na vzdialenejších miestach na ul. Bázová a Agátová.

V Zbehňove : 20.12.2018 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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