Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-3/2020,
dňa 14.05.2020 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Zbehňov
Prítomní:

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

Neprítomní :
Pozvaní :
Zapisovateľka :

Stolárik Ladislav
Ing. Balkovičová Jana – pracovníčka OcÚ
Program :
1. Schválenie programu
2. Návrh VZN č. 1/2020 – o ochrannom pásme pohrebísk na území obce
Zbehňov
3. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú
na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych
komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1. MV na vodu
4. ÚPSVaR – aktuálna situácia v čase epidemiologickej situácie COVID-19
5. Diskusia --Úprava dvora OcÚ – 2 etapa
Výmena svietidiel ver. osvetlenia
Kniha o obci
Jesenné oslavy 730. výročia vzniku obce
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 - Návrh VZN č. 1/2020 – o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zbehňov
Poslanci boli oboznámení s návrhom VZN č. 1/2020 – o ochrannom pásme pohrebísk / obecný cintorín,židovský cintorín/na území obce Zbehňov . Tento Návrh bol na zasadnutí jednohlasne
schválený.

Bod č. 3 - Výzva MV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zamerana
na podporu prístupu k pitnej vode v obci a marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZPO6-SC611-2020-1.
Starosta informoval poslancov o vyhotovení projektu, týkajúceho sa vodovodnej sieti v obci.
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Projekty sú vypracované pre celú obec firmou Enviroline s.r.o. Košice a to „Prívodný vodovodný
rad“ a „Zbehňov – Vodovod“. V ďalšom kroku bude obec žiadať o pridelenie územného konania a
následne o stavebné povolenie k stavbe vodovodu v obci.
Momentálne je aktuálna možnosť zapojiť sa do výzvy MV na predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných
rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1 s prístupom pitnej vody aj pre majoritných
obyvateľov obce. Jednalo by sa o vetvu od Sečoviec po ul. Hlavnej k námestiu Varhaňovského a
pokračovaním po ul. Lesnej až k rómskej osade.
Cena za projekt je oprávnený výdavok v rámci tejto výzvy. Spoluúčasť obce je 5% z požadovanej
sumy. Žiadať môžeme do výšky 250 000,- Eur . Je potrebné zaplatiť vstupný poplatok, ktorý v
prípade neschválenia žiadosti, obci nebude vrátený .
Poslanci boli oboznámení s obsahom výzvy a následne hlasovaním jednohlasne chválili, aby sa
obec zapojila do tejto výzvy. Do tejto výzvy majú záujem sa zapojiť aj obce Veľké Ozorovce a
Zemplínska Teplica.

Bod č. 4 – ÚPSVaR – aktuálna situácia v čase epidemiologickej situácie COVID-19
Starosta informoval poslancov o tom, že v obci bolo vykonané testovanie piatich rómskych
spoluobčanov na COVID-19. Výsledky u všetkých testovaných boli negatívne. Ďalej boli
informovaný o tom, že doposiaľ nie je možné prijímať zamestnancov z radov UoZ na §54 cez
ÚPSVaR. Ostatní nezamestnaní pracujúci na obci na menších obecných službách a aktivačnej
činnosti už pracujú za dodržiavania bezpečnostných a hygienických predpisov.
Bod č. 5 – Diskusia - Úprava dvora OcÚ – 2 etapa
Výmena svietidiel ver. osvetlenia
Kniha o histórii obce
Jesenné oslavy 730. výročia vzniku obce
Úprava dvora OcÚ – 2 etapa – zahŕňa aj prekládku plynovej prípojky. Dal sa vypracovať projekt a
samotnú prácu prekládky plynovej prípojky, vykoná oprávnená osoba. Následne svojpomocne s
našimi pracovníkmi sa urobí autobusová zastávka. Zastávka bude v jednej štruktúre a farbe s novým
oplotením pri obecnom úrade (žltá alebo hnedá) a bude urobená z tvárnic.
Výmena svietidiel verejného osvetlenia – v obci sa vymenili 3 svietidlá za LED – svietidlá v cene
100,- Eur/ks. Odsledujeme ich skutočnú životnosť, či budú pre nás výhodnejšie ako staré neónové
svietidlá. Ich energetická náročnosť je polovičná oproti starému osvieteniu.
Kniha o obci – obec požiadala o dotáciu KSK, ale pri dnešnej situácií to vyzerá, že nám dotáciu
neschvália.
Jesenné oslavy 730. výročia vzniku obce – obec pokračuje v prípravách osláv, je objednaný
divadelný súbor z Plechotíc na sobotu 19.09.2020, je možné objednať ľudového rozprávača JožkoJožka príp. nejaký ľudový spevácky súbor. Všetko závisí od opatrení štátu, vzhľadom na
epidemiologickú situáciu COVID-19, sú momentálne zakázané hromadné podujatia. Podľa situácie
v mesiaci august, september sa rozhodneme ako budú oslavy prebiehať.
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Starosta informoval o tom, že obec podala žiadosť o dotáciu o finančný príspevok na :
–
likvidáciu nelegálnej skládky odpadu na rómskej osade
–
rekonštrukciu námestia cez MAS Sečovský región
–
rekonštrukciu dvora OcÚ – 2 etapa/ľavá strana/
–
rekonštrukciu vstupu do Kultúrneho domu.
zatiaľ ani na jednu žiadosť nemáme odpoveď.
Práce na židovskom cintoríne – Obecný úrad v spolupráci s Ing. Ľuptákom nechal vytiahnuť
bagrom pne a korene, pracovníci Obecného úradu celú plochu cintorína postriekali chemickým
postrekom. V priebehu dvoch týždňov uvidíme ako postrek zaúčinkoval a tak by sa ďalej mohlo
pokračovať v revitalizácii cintorína.
Ing. Ľupták prisľúbil, že v jesennom období by nám pomohol s likvidáciou kompostu za záhradou
p. Timka.
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 : 14.05.2020

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

Ing. Ján Ferko
starosta obce
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UZNESENIA : 1 - 5
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-3/2020, zo dňa : 14.05.2020

Uznesenie č. 1/OZ3/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 14.05.2020
K bodu : Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo program zasadnutia.
Hlasovanie : prítomní : 5 (Danko S., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
za : 5
(Danko S., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
proti : 0
zdržali sa : 0

V Zbehňove : 14.05.2020

Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 2/OZ3/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 14.05.2020
K bodu : Návrh VZN č. 1/2020 – o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zbehňov
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo : Návrh VZN č. 1/2020 – o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zbehňov
Hlasovanie : prítomní : 5 (Danko S., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
za : 5
(Danko S., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
proti : 0
zdržali sa : 0

V Zbehňove : 14.05.2020

Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 3/OZ3/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 14.05.2020

K bodu : Výzva MV SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú
na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s
kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo
–
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu prístupu k pitnej vode
v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.

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

V Zbehňove : 14.05.2020

Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 4/OZ3/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 14.05.2020
K bodu 4 : ÚPSVaR – aktuálna situácia v čase epidemiologickej situácie COVID-19
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie :
•
informáciu o aktuálnej situácií v čase epidemiologickej situácie COVID-19 v obci Zbehňov

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

V Zbehňove : 14.05.2020

Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 5/OZ3/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 14.05.2020
K bodu 5 : Diskusia Úprava dvora OcÚ – 2 etapa
Výmena svietidiel ver. osvetlenia
Kniha o obci
Jesenné oslavy 730. výročia vzniku obce

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie :
•
informáciu o postupe prác pri Úprave dvora OcÚ – 2 etapa
•
informáciu o Výmene svietidiel verejného osvetlenia
•
informáciu o Kniha o obci
•
informáciu o pokračovaní príprav akcie Jesenné oslavy 730. výročia vzniku obce
Hlasovanie : prítomní : 5 (Danko S., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V.)
za : 0
proti : 0
zdržali sa : 0

V Zbehňove : 14.05.2020

Ing. Ján Ferko – starosta obce
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