Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-2/2020,
dňa 12.03.2020 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Zbehňov
Prítomní:

Neprítomní :
Pozvaní :
Zapisovateľka :

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

Ing. Balkovičová Jana – pracovníčka OcÚ
Program :
1. Schválenie programu
2. Záverečný účet za r. 2019 - stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému
účtu
3. Trasovanie vodovodu – 1. verzia projektovej dokumentácie
4. Jarné práce v obci
5. Diskusia (možnosti zriadenia AZ na znamenie, cena výmeny ver .osvetl. za
nové)
6. 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 - Záverečný účet za r. 2019 - stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
Obecný úrad v dostatočnom predstihu zaslal poslancom Návrh Záverečného účtu za r. 2019, poslanci sa z ním oboznámili a nemali žiadne pripomienky. Na zasadnutí bola prečítaná správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu, poslanci ju zobrali na vedomie. Poslanci následne jednohlasne schválili :
a) Záverečný účet obce Zbehňov za r. 2019 s výrokom : Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
b) Tvorbu Rezervného fondu vo výške : 3 341,84 Eur
c) Čerpanie Rezervného fondu vo výške 3 341,84 Eur na kapitálové výdavky
Bod č. 3 - Trasovanie vodovodu – 1. verzia projektovej dokumentácie
Starosta predložil poslancom 1. verziu projektovej dokumentácie Vodovodu, ktorá bola zverejnená
na pripomienkovanie. Starosta uviedol pripomienky, ktoré predloží za Obecný úrad a to :
1. Katastrálna mapa na ktorej je projekt zobrazený je stará, neaktuálna
2. Na stretnutí v Zempl.Teplici bolo povedané , že prívodný rad a obecný vodovod sa bude
ukladať do jednej ryhy, na mape to tak nie je.
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3. V intraviláne obce je vytvorená jedna nová ulica /LV č.:825 parc.č.:11/2,13/3,14/2/, na ktorú
by bolo vhodné zaviesť vodovod
4. Na ulici Krátka sa plánuje rodinná výstavba domov,na LV č.:8 už prebieha výstavba
rod.domu, čiže taktiež by bolo dobré potiahnuť vodovod aspoň po spomínanú parcelu na
tomto LV .
5. Trasu vodovodu na námestí v obci je treba preložiť ku hlavnej ceste , nie popri Obecnom
úrade- bolo to konzultované na porade v Zempl.Teplici.
Poslanci nevzniesli k projektu žiadne pripomienky.

Bod č. 4 – Jarné práce v obci
Starosta informoval poslancov o začatí prác na ľavej strane dvora Obecného úradu, bola
zakúpená brána a bránka.
Pracovníci MOS budú odstraňovať kamene z vykopanej ryhy pre opt.kábel.
Bod č. 5 – Diskusia
Poslanci odobrili vznik obchodu s potravinami/ v miestnosti starého obecného úradu/.Sklad
CO by sa mal premiestniť do prerobenej budovy bývalej požiarnej zbrojnice.
Majiteľ spoločnosti Arx-Vita s.r.o. sľúbil, že násypy vzniknuté kopaním ryhy pre opt.kábel
by sa mali utlačiť a zarovnať s terénom do konca marca. Súbežne v tom čase by sa mali odstrániť
staré stĺpy telefonného vedenia.
Zriadiť autobus.zastávku na znamenie nie je možné zriadiť na kopci pri Topoľovej ulici ale
pod kopcom naproti domu p.Hirka. Vzhľadom na plánovanú trasu vodovodu týmto smerom o
zriadení zatiaľ Obecný úrad neuvažuje.

Bod č. 6 - Záver
V závere sa starosta, p. Ing. Ján Ferko poďakoval prítomným poslancom za ich účasť na zasadnutí .
Tým zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice :

-----------------------------Danko Slavomír

V Zbehňove : 12.03.2020

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

Ing. Ján Ferko
starosta obce
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UZNESENIA : 1 - 5
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-2/2020, zo dňa : 12.03.2020

Uznesenie č. 1/OZ2/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 12.03.2020
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
(Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
proti : 0
zdržali sa : 0

V Zbehňove : 12.03.2020

Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 2/OZ2/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 12.03.2020
K bodu : Záverečný účet za r. 2019 - stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie : Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Zbehňov za r. 2019
schválilo :
a) Záverečný účet obce Zbehňov za r. 2019 s výrokom : Celoročné hospodárenie schvaľuje bez
výhrad.
b) Tvorbu Rezervného fondu vo výške : 3 341,84 Eur
c) Čerpanie Rezervného fondu vo výške 3 341,84 Eur na kapitálové výdavky
Hlasovanie : prítomní : 5 (Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
za : 5
(Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
proti : 0
zdržali sa : 0

V Zbehňove : 12.03.2020

Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 3/OZ2/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 12.03.2020

K bodu : Trasovanie vodovodu – 1. verzia projektovej dokumentácie
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie
–
Prvú verziu projektovej dokumentácie Vodovodu, ktorá bola zverejnená na
pripomienkovanie
schválilo :
–
Pripomienky, ktoré predloží starosta obce za Obecný úrad a to :
1. Katastrálna mapa na ktorej je projekt zobrazený je stará, neaktuálna
2. Na stretnutí v Zempl.Teplici bolo povedané , že prívodný rad a obecný vodovod sa bude
ukladať do jednej ryhy, na mape to tak nie je.
3. V intraviláne obce je vytvorená jedna nová ulica /LV č.:825 parc.č.:11/2,13/3,14/2/, na ktorú
by bolo vhodné zaviesť vodovod
4. Na ulici Krátka sa plánuje rodinná výstavba domov,na LV č.:8 už prebieha výstavba
rod.domu, čiže taktiež by bolo dobré potiahnuť vodovod aspoň po spomínanú parcelu na
tomto LV .
5. Trasu vodovodu na námestí v obci je treba preložiť ku hlavnej ceste , nie popri Obecnom
úrade- bolo to konzultované na porade v Zempl.Teplici.
Hlasovanie : prítomní : 5 (Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
za : 5
(Danko S., Stolárik L., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
proti : 0
zdržali sa : 0

V Zbehňove : 12.03.2020

Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 4/OZ2/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 12.03.2020
K bodu 4 : Jarné práce v obci
K bodu 5 : Diskusia
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie :
•
informácie o začatí prác na ľavej strane dvora Obecného úradu pracovníkmi MOS a o
zakúpení brány a bránky.
•
informáciu o odstraňovaní kameňov z vykopanej ryhy pre opt.kábel a spoločnosť Arx-Vita
s.r.o. sľúbila, že násypy vzniknuté kopaním ryhy pre opt.kábel by sa mali utlačiť a
zarovnať s terénom do konca marca. Súbežne v tom čase by sa mali odstrániť staré stĺpy
telefonného vedenia.
•
informáciu o tom, že zriadiť autobus. zastávku na znamenie nie je možné na kopci pri
Topoľovej ulici, ale pod kopcom naproti domu p.Hirka na Hlavnej ulici. Vzhľadom na
plánovanú trasu vodovodu týmto smerom o zriadení zatiaľ Obecný úrad neuvažuje
schválili :
•
vznik obchodu s potravinami/ v miestnosti starého obecného úradu/.
•
premiestnenie skladu materiálu CO do prerobenej budovy bývalej požiarnej zbrojnice.

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

V Zbehňove : 12.03.2020

Ing. Ján Ferko – starosta obce
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