
       Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-5/2020,

dňa 23.09.2020 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Zbehňov

Prítomní:                        Ing. Ján Ferko –  starosta
                                         Bunčík Matúš                       

Burnátová Verona
Bunčíková Veronika
Stolárik Ladislav
Danko Slavomír

Neprítomní :     
Pozvaní :                                
Zapisovateľka : Ing. Balkovičová Jana – pracovníčka OcÚ
 

Program :  

1. Schválenie programu 
2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
3. Informácie „Vodovod-Zbehňov“ - zmena trasovania vodovodného radu,

 - Cenová ponuka na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie stavby : „Prívod vody z VDJ Sečovce – Hábeš do VDJ Malé 
Ozorovce
- Cenová ponuka na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie stavby : „Zbehňov – Kanalizácia“

4. Úprava kvality vody v KD a prebiehajúce práce v budúcom obchode
5. Riešenie kuchynského odpadu – čestné prehlásenie
6. Schválenie kontokorentného úveru 
7. Diskusia – dokončenie prác pri Obecnom úrade

      - oprava miestnych komunikácií
       - možnosti získania dotácie na budovanie vodozádržných opatrení  
       - cenová ponuka na knihu „Monografia obce Zbehňov“

8. 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 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Poslanci OZ prerokovali úpravu rozpočtu č. 1/2020 a následne schválili Rozpočtové opatrenie č. 
1/2020. Úprava rozpočtu bola robená na základe skutočnosti k 31.08.2020 a predpokladaných 
príjmov a výdavkov do konca r. 2020. Ide o presun rozpočtovaných príjmov a výdavkov medzi 
jednotlivými položkami. Celkový rozpočet na strane príjmov aj výdavkov ostáva nezmenený. 
Významné zmeny na strane príjmov : 

– zníženie podielových daní od štátu na základe vyjadrenia MF SR kde bol avizovaný prepad 
podielových daní o 5,6% - 7% oproti minulému roku, čo sa nám aj reálne potvrdilo,
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– vytvorenie rozpočtu na príjem z ÚPSVaR  (refundácie nákladov na  DČ, AČ - materiál, 
náradie a na §54 - mzdové náklady) 

– príjem finančného zostatku z r. 2019

Významné zmeny na strane výdavkov :
– zníženie výdavkov na energie, nakoľko Obec mala na začiatku roka preplatky, čo je 

výsledkom šetrenia v r. 2019
– zníženie položky 633006 (všeobecný materiál) v oddiely 0111 - Obec, tieto prostriedky boli 

presunuté na materiál v iných oddieloch 0160 – Voľby + SODB, 0620 – Rozvoj obce (DČ, 
AČ), 0820 – Kultúra

– zvýšenie výdavkov v oddiely 0620 – (DČ, AČ). Tieto výdavky sa na začiatku roka 
nerozpočtujú, preto je treba urobiť úpravu v priebehu roka podľa skutočnosti

– zvýšenie výdavkov na 0820 – kultúra – ide o výdavky na knihu (napísanie + finálne 
vyhotovenie)

– zrušenie výdavkov na položkách 717001 odd. 0111 a 717001 odd. 0451. Na týchto 
položkách boli samostatne rozpočtované náklady na rekonštrukciu oplotenia - dvor – 2. 
strana a Autobusová zastávka v smere Zbehňov – Malé Ozorovce. Tieto výdavky sa zlúčili 
na tú istú položku 717001, ale odd. 0620 – Rozvoj obce

– presun rozpočtovaného výdavku z položky 717002 odd. 0840 na iné položky, nakoľko sa 
tento rok nestihne urobiť rekonštrukcia DS

Bod č. 3 - Informácie „Vodovod-Zbehňov“ - zmena trasovania vodovodného radu,
 - Cenová ponuka na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby :
„Prívod vody z VDJ Sečovce – Hábeš do VDJ Malé Ozorovce
- Cenová ponuka na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby :
„Zbehňov – Kanalizácia“
Nakoľko sa starostovia/-stky obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica, Zbehňov
po prekovaní s poslancami svojich OZ zhodli na tom, že je výhodnejšie,lacnejšie riešenie prívodu
vody do obcí  z  VDJ Sečovce – Hábeš do VDJ Malé Ozorovce oproti tomu, ako je to v pôvodnej
projektovej  dokumentácií,  je  potrebné urobiť  zmenu  trasovania  prívodného radu.  Obce  oslovili
firmu Enviroline s.r.o.  Košice,  ktorá robila pôvodné projekty,  aby predložila cenovú ponuku na
zmenu projektovej dokumentácie predbežne pre územné rozhodnutie.
Zároveň,  požiadali  firmu Enviroline  s.r.o.  Košice  o  cenovú ponuku na  spracovanie  projektovej
dokumentácie  pre  územné  rozhodnutie  stavby „Zbehňov –  Kanalizácia“,  nakoľko sa  v  dnešnej
situácií javí, že vláda bude v najbližších rokoch podporovať realizáciu vodovodov a kanalizácií  a
pomocou dotácií EU investovať do týchto projektov.Spoločná stavba vodovodu a kanálu v jednej
ryhe  by bolo najlepšie riešenie.
Cenová ponuka: „Prívod vody z VDJ Sečovce – Hábeš do VDJ Malé Ozorovce – po prepočítaní na
počet obyvateľov je pre obec Zbehňov 1123,- Eur.
Cenová ponuka: „Zbehňov – Kanalizácia  -projekt pre územné konanie“ - 1.200,- Eur s DPH
Jednotlivé cenové ponuky  firmy Enviroline s.r.o. Košice – viď príloha.
Poslanci schválili prijatie cenových ponúk od firmy Enviroline s.r.o Košice. 
Starosta zároveň informoval poslancov že cena za prípravu projektu bez zmeny línie projektu, čiže :
Sečovce – Zemplínska Teplica bude pre Obec Zbehňov :

– za prívodný rad : 581,- Eur
– za „Vodovod – Zbehňov“ : 2530,- Eur
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Bod č. 4 – Úprava kvality vody v KD a prebiehajúce práce v budúcom obchode
RUVZ Trebišov vo svojom súhlasnom stanovisku  uložil Obci Zbehňov pred uvedením zariadenia
do prevádzky, doložiť doklad o kvalite pitnej vody z vlastného zdroja a jej vhodnosti využitia na
ľudskú spotrebu v súlade s platnou legislatívou. Z toho dôvodu Obec dala urobiť rozbor vody  zo
studne  pri  KD.  Výsledky  rozboru  –  viď.  príloha,  neboli  dobré,  obsahovali  veľké  množstvo
Koliformných baktérií, Enterokoky a Escherichia coli. Limit pre tieto baktérie je nulový. Starosta na
ich  odstránenie  obstaral  UV lampu  s  príslušenstvom,  ktorá  je  akceptovateľné  riešenie  v  tomto
prípade. Dnes sa zobrali nové vzorky vody a dali sme urobiť nový rozbor. 
Doposiaľ pre zriadenie obchodu sa urobili tieto úpravy : vymenili sa vonkajšie dvere (zadný vchod),
vytvorila sa technická miestnosť, zväčšila sa šatňa. Miestnosť kde bude predajňa má urobený strop,
osadený pult, nainštalované dodatočné svetlá, bol kúpený dres s odkladacou plochou. Momentálne
sa čaká na výsledky druhého rozboru vody a následnú kontrolu zo strany RÚVZ. 
Nakoľko bol z priestorov vysťahovaný sklad materiálu CO, je potrebné na tento sklad pripraviť iné
priestory a to v budove na ul. Agátová pred rod. Puciovou . Na tejto budove je potrebné vymeniť
dvere, zamurovať zadnú časť, položiť podlahu, zatemniť, aby bola vhodná k využitiu na CO sklad,
čo má obec v pláne do konca r. 2020.

Bod č. 5 – Riešenie kuchynského odpadu – čestné prehlásenie
Zákon  č.  79/2015  Z.z.  ukladá  obciam  od  01.09.2020  povinnosť  zabezpečiť  zavedenie  a
vykonávanie  triedeného zberu  biologicky rozložiteľného kuchynského  odpadu  z  domácností  na
území  obce.  Obec  má  možnosť  buď  uzatvoriť  zmluvu  s  oprávnenou  firmu,  ktorá  to  bude
systematicky v pravidelných intervaloch (2x mesačne) vykonávať,  alebo to urobiť ako v prípade
biologicky  rozložiteľného  odpadu  zo  záhrad,  t.z.  vyžiadať  od  občanov  Čestné  vyhlásenie  o
kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo svojom domácom kompostéri a
jeho následnom využití ako druhotného hnojiva na svojom pozemku.
Poslanci schválili možnosť Čestného vyhlásenia, nakoľko je to prijateľnejšie riešenie pre obec, ale
aj  pre  občanov,  nakoľko  už  kompostujú  odpad  zo  záhrad  a  nevzniká  potreba  platenia  ďalších
poplatkov za zber kuchynského odpadu. 
Oleje a tuky z kuchyne sa budú riešiť zmluvou s oprávnenou firmou.

Bod č. 6 – Schválenie kontokorentného úveru 
Starosta  navrhol  možnosť  čerpania  kontokorentného  úveru,  ktorý  obec  môže  čerpať  v  prípade
väčších nárazových výdavkov. Starosta uvažoval o sume 5.000,- Eur.  Je to druh  úveru vrámci
bežného účtu, ktorý je možné čerpať do určitého limitu schváleného bankou.  Úroky sa platia len z
debetnej sumy. Tento úver sa najčastejšie používa na preklenutie krátkeho časového obdobia. Obec
je v zmysle zákona o účtovníctve povinná tento úver k 31.12. vyrovnať. Starosta informoval, že je
aj takáto možnosť a bolo by dobré do budúcna o nej uvažovať. Poslanci zobrali na vedomie túto
informáciu.

Bod č. 7 – Diskusia – dokončenie prác pri Obecnom úrade
            - oprava miestnych komunikácií
             - možnosti získania dotácie na budovanie vodozádržných opatrení
               - cenová ponuka na knihu „Monografia obce Zbehňov“
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– dokončenie prác pri Obecnom úrade
Na autobusovú zastávku je potrebné položiť krytinu, ktorú už máme na dvore a položiť dlažbu do
AZ, čo starosta odhaduje ukončenie prác do 1  týždňa . Z kameňa sa ešte vymuruje ukončovací múr
z ul. Lesnej. Prístrešok za OcÚ starosta s našimi pracovníkmi obmuruje, aby mohol fungovať ako
sklad na stavebné náradie a kosačky.

- oprava miestnych komunikácií

Starosta má v pláne opraviť cesty – zákruty pri p. Dankovej Veroniky ul. Bázová a p. Puciovej Jane
ul. Agátová a výškové rozdiely pri prechode z Hlavnej cesty na ul. Agátovú a ul. Bázovú

 - možnosti získania dotácie na budovanie vodozádržných opatrení

Z eurofondov  prišla Výzva na vodozádržné opatrenia. Vodozádržné opatrenia – budovanie hrádzi v
našom potoku nemajú veľký význam, ale dalo by sa uvažovať o prepojení strechy Obecného úradu
so strechou prístrešku,  vytvoriť  jednu veľkú plochu,  zviesť  odkvapové rúry z  celej  strechy do
nádrže v záhrade. Vodu potom využívať v lete na polievanie. Ak by bol záujem zo strany poslancov
o zapojenie sa do tejto výzvy, starosta zistí bližšie podmienky. Poslanci  zobrali na vedomie túto
informáciu a budú o nej uvažovať.

- cenová ponuka na knihu „Monografia obce Zbehňov“

Pán Janoško predložil rozpočet na knihu  „Monografia obce Zbehňov“ . O  sume a o zjednodušení
stránok knihy sa bude rokovať s  grafikom knihy. Suma sa upraví aj tým, že znížime počet  na 150
ks, nie 300 ks ako je v rozpočte uvažované, uberie sa z kvality väzby, obalu, papiera, nakoľko p.
Janoško počítal s maximálnou kvalitou. Starosta predpokladá, že na túto knihu dostaneme dotáciu o
ktorú sme požiadali. 

– iné

Oslavy 730- teho výročia obce –  starosta oznámil, že oslavy 730-teho výročia obce sa tento rok
neuskutočnia v dôsledku opatrení korona-krízy. Koncom roka sa pripraví menšie pohostenie pre
občanov, prípadne sa len rozdajú prezentačné balíčky do domácnosti, podľa situácie s COVID-19.

MAS – Sečovský región - starosta informoval poslancov o stave MAS – Sečovský región, ktorého
je obec členom. Situácia je taká, že sa nič nedeje, nie sú žiadne pozitívne informácie, čo je celo-
slovenský problém aj u ostatných MAS

Kosačka - Starosta oboznámil poslancov, že sa kúpili dve nové kosačky. Bubnovú kosačku, ktorá
bola kúpená s polu s farským úradom Zbehňov sme často mali v oprave. Všetky opravy doposiaľ
zabezpečovala a  platila obec. Ďalšia oprava je pre obec už nerentabilná, preto starosta navrhuje
predať  kosačku  za  cenu  opravy.  Ako  prvému  starosta  ponúkol  na  odkúpenie  farskému  úradu.
Poslanec Danko navrhol kosačku odpísať a dať ju farskému úradu bez úhrady zostatkovej ceny.

Výrub stromu pri KD (jaseň) – p. Jakabová, rod. Starigazdová požiadala starostu o výrub stromu
- jaseň 1ks, ktorý rastie pri studni KD, nakoľko korene stromu jej siahajú do záhrady a taktiež sa jej
v záhrade vysieva, s čím má každoročne roboty. Poslanci sa k tomu nevyjadrili.

4/9



Náčrt prác na r. 2021

– opraviť o vynoviť vstup do KD

– vytvoriť detské ihrisko na obecnej záhrade za OcÚ

– opraviť chodník na ul. Hlavnej pred p. Jurkovou, p. Maťašom, p. Dankom svojpomocne

poslanci upozornili, že je potrebné opraviť zábradlie na malom mostíku pred p. Stegnitzom a mostík
zaasfaltovať

Bod č. 8 - Záver
V závere sa starosta, p. Ing. Ján Ferko poďakoval prítomným poslancom  za ich účasť na zasadnutí .
Tým zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice :

------------------------------ -------------------------------------
           Danko Slavomír         Bunčíková Veronika

V Zbehňove : 23.09.2020 Ing. Ján Ferko 
 starosta obce
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UZNESENIA : 1 - 7

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-5/2020, zo dňa : 23.09.2020

Uznesenie č. 1/OZ5/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 23.09.2020

K bodu : Schválenie programu

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo program zasadnutia.

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

V Zbehňove : 23.09.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 2/OZ5/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 23.09.2020

K bodu : Rozpočtové opatrenie č. 1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2020.

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

V Zbehňove : 23.09.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 3/OZ5/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 23.09.2020

K bodu : Informácie „Vodovod-Zbehňov“  - zmena trasovania vodovodného radu,
-  Cenová  ponuka  na  spracovanie  projektovej  dokumentácie  pre  územné  rozhodnutie  stavby  :
„Prívod vody z VDJ Sečovce – Hábeš do VDJ Malé Ozorovce

– Cenová ponuka na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby :
„Zbehňov – Kanalizácia“

– Úprava projektu pre Úz.a stav. konanie pre stavbu vodovodu v obci a prívodného radu pre
obce na trase Sečovce-Zempl.Teplica z roku 2005  

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo prijatie cenových ponúk od firmy Enviroline s.r.o Košice

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

V Zbehňove : 23.09.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 4/OZ5/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 23.09.2020

K bodu :  Úprava kvality vody v KD

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie informáciu o Úprave kvality vody v KD

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

V Zbehňove : 23.09.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 5/OZ5/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 23.09.2020

K bodu : Riešenie kuchynského odpadu – čestné prehlásenie

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo Riešenie kuchynského odpadu formou čestného prehlásenia od občanov

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

V Zbehňove : 23.09.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 6/OZ5/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 23.09.2020

K bodu : Schválenie kontokorentného úveru

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie informácie ohľadom kontokorentného úveru

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

V Zbehňove : 23.09.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 7/OZ5/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 23.09.2020

K bodu : Diskusia –    dokončenie prác pri Obecnom úrade
            - oprava miestnych komunikácií
             - možnosti získania dotácie na budovanie vodozádržných opatrení  

             - cenová ponuka na knihu „Monografia obce Zbehňov“

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie informácie o  - dokončovacích prácach  na AZ a dvora  pri Obecnom úrade

                    - oprava miestnych komunikácií
                                   - možnosti získania dotácie na budovanie vodozádržných       

opatrení  

                    - cenovej ponuke na knihu „Monografia obce Zbehňov“

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

V Zbehňove : 23.09.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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