
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-6/2019,

dňa 04.07.2019 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 :                            JUDr.Ladislav Pirovits      
Zapisovateľka : Ing. Balkovičová Jana – pracovníčka OcÚ
 

Program :  
1. Schválenie programu 
2. Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

- OPLZ-PO6-SC611-2019-1
3. Mimosúdne vyrovnanie sa /dohoda/ so žalujúcou stranou/Agro-JUnior s.r.o./ 

v súdnom spore  s Obcou Zbehňov - hlasovanie.
4. Diskusia
5. 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 - Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - 
OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom výzvy na čerpanie financií z eurofondov, týkajúcej 
sa prepojenia marginalizovanej rómskej  skupiny cestnou komunikáciou /chodníkom/ s osobitným 
bodom záujmu v obci Zbehňov- kultúrnym domom v obci.
Schválením tejto žiadosti obce ,by sa eurofondov  riešilo nové parkovisko pri Dome smútku,položil 
novýchodník od rómskerj osady až ku Kultúrnemu domu,čím by sa zrušil doterajší  narýchlo 
postavený chodník idúci od námestia po kultúrny dom.Poslanci odobrili túto žiadosť,termín podania
žiadosti na ministerstvo vnútra je 09.09.2019.

Bod č.  3 -  Mimosúdne vyrovnanie sa /dohoda/  so žalujúcou stranou/Agro-JUnior s.r.o./   v
súdnom spore  s Obcou Zbehňov.

Poslanci si vypočuli  prítomného hosťa JUDr. Ladislava Pirovitsa, advokáta zastupujúceho obec,
jeho pohľad na súdny spor so žalujúcou stranou AGRO-JUnior s.r.o. a jeho komentár k navrhnutým
dvom riešeniam dohody so žalujúcou stranou. Doposiaľ nám stanovisko žalujúcej strany nebolo
doručené, v prípade zamietavého stanoviska, poslanci odporučili pokračovať v súdnom spore. 
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Bod č. 4 -Diskusia
Starosta informoval poslancov o schváleni dotácie /8 tis.Eur/ z ministerstva financií na oplotenie
obecného dvora a o prebiehajúcich prácach na odstránení plechovej ohrady pri Obecnom dome a o
novom oplotení a presunutí brány bližšie k budove Obecného úradu.

Bod č. 5 - Záver
V závere sa starosta, p. Ing. Ján Ferko poďakoval prítomným poslancom aj JUDr.Ladislavovi 
Pirovitsovi za ich účasť na zasadnutí a tým zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice :

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

V Zbehňove : 04.07.2019

Ing. Ján Ferko – starosta obce
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UZNESENIA : 1 - 3

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-6/2019, zo dňa : 04.07.2019

Uznesenie č. 1/OZ6/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 04.07.2019

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 : 04.07.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 2/OZ6/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 04.07.2019

K bodu : Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-
PO6-SC611-2019-1

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo  zapojenie s a do Výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2019-1

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

V Zbehňove : 04.07.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 3/OZ6/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 04.07.2019

K bodu : Mimosúdne vyrovnanie sa /dohoda/ so žalujúcou stranou /Agro-JUnior s.r.o./  v súdnom 
spore  s Obcou Zbehňov.

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
v prípade zamietavého stanoviska zo strany  AGRO-JUnior s.r.o.  k navrhnutým dvom riešeniam
dohody,  poslanci odporučili pokračovať v súdnom spore

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

V Zbehňove : 04.07.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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