
       Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-8/2019,

dňa 10.10.2019 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 :                                
Zapisovateľka : Ing. Balkovičová Jana – pracovníčka OcÚ
 

Program :  
1. Schválenie programu 
2. Schválenie zámeru zámeny pozemkov
3. Informácia o výsledku pojednávania súdneho sporu so spoločnosťou 

AGROjunior s.r.o
4. Diskusia (oplotenie obecného dvora/ľavá strana/,koncoročné stretnutie s 

občanmi,vianočná výzdoba,)
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 - Schválenie zámeru zámeny pozemkov
Starosta obce predniesol prítomným zámer zámeny pozemkov medzi Obcou Zbehňov a p. 
Megyešiom Zoltánom. Bol vypracovaný Geometrický plán č. 68/2019 - na oddelenie nehnuteľnosti 
parcely č. 436/2 a 437/4 geodetickou spoločnosťou : Andape-geo s.r.o, so sídlom : M. R. Štefánika 
1227/32, 078 01 Sečovce, IČO: 45 366 012, zo dňa 12.09.2019, ktorý bol na zastupiteľstve 
predložený poslancom.

Jedná sa o tieto pozemky : 
vlastník : Obec Zbehňov, katastrálne územie : Zbehňov, register : „C“, zapísaný na :  LV č.  499, 
parcela č. 437/2,  výmera  120 m² , druh pozemku : záhrada, výmera zámeny : 3 m²
vlastník : Obec Zbehňov, katastrálne územie : Zbehňov, register : „C“, zapísaný na :  LV č.  37, 
parcela č. 437/1,  výmera  1181 m² , druh pozemku : záhrada, výmera zámeny : 6 m²

zámena za :
vlastník : Megyeši Zoltán, katastrálne územie : Zbehňov, register : „C“, zapísaný na :  LV č.  639, 
parcela č. 436,  výmera  110 m² , druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, výmera zámeny : 9 
m²
Zámena pozemkov je potrebná z dôvodu úpravy hraníc pozemku výstavbou plotu. Poslanci tento 
zámer výmeny pozemkov a následné podpísanie zmluvy o zámene pozemkov schválili.
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Bod č. 3 - Informácia o výsledku pojednávania súdneho sporu so spoločnosťou AGROjunior
s.r.o
Dňa 04.10.2019  sa uskutočnilo súdne pojednávanie, v ktorom sudkyňa Mgr. Petrova pozastavila
nároky obidvoch súdiacich sa strán. Tiež vynulovala  súdne trovy. Podrobné výroky jej rozhodnutia
budú napísané v písomnom rozhodnutí,  ktoré má byť doručené obidvom stranám do 30 dní od
dátumu súdneho pojednávania. 

Bod č. 4 – Diskusia 
Starosta informoval o dokončení prác oplotenia obecného pozemku. Úpravy ľavej strany pozemku
pri obecnej budove budú posunuté na rok 2020. Starosta navrhol koncoročné stretnutie s občanmi
spojené s kultúrnym programom, ďalej doplnenie vianočnej výzdoby obce o ornamenty, ktoré by sa
upevnili  na obecné stĺpy.  Ďalšie koncoročné aktivity budú oznámené poslancom  po stretnutí  s
Radou  OZ Pod Miľačom.  

Bod č. 8 - 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 : 10.10.2019

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

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-8/2019, zo dňa : 10.10.2019

Uznesenie č. 1/OZ8/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 10.10.2019

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 : 10.10.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 2/OZ8/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 10.10.2019

K bodu : Schválenie zámeru zámeny pozemkov a podpísanie Zmluvy o zámene pozemkov medzi 
Obcou Zbehňov a p. Zoltánom Megyešim.

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo Zámer zámeny pozemkov a podpísanie Zmluvy o zámene pozemkov medzi Obcou 
Zbehňov a p. Zoltánom Megyešim, ktorá je v súlade s Geometrickym plánom č. 68/2019 - na 
oddelenie nehnuteľnosti  parcely č. 436/2 a 437/4 geodetickou spoločnosťou : Andape-geo s.r.o, so 
sídlom : M. R. Štefánika 1227/32, 078 01 Sečovce, IČO: 45 366 012, zo dňa 12.09.2019. 

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

Na základe Geometrického plánu č. 68/2019 - na oddelenie nehnuteľnosti  parcely č. 436/2 a 437/4
vyhotoveného geodetickou spoločnosťou : Andape-geo s.r.o, so sídlom : M. R. Štefánika 1227/32,
078 01 Sečovce, IČO: 45 366 012, zo dňa 12.09.2019, budú vykonané tieto zmeny :

 z nehnuteľnosti  s  parc.č.  436, bude odčlenená a vytvorená nová nehnuteľnosť – parcela
registra  „C“  parcelné  číslo:  436/2  o  výmere  9  m²,  druh  pozemku:  zastavané  plochy  a
nádvoria, ktorá prejde do vlastníctva Obce Zbehňov.

 z nehnuteľnosti s parc. č. 437/1, bude odčlenená výmera 6 m²  a z nehnuteľnosti s parc. č.
437/2 bude odčlenená výmera 3 m² a vytvorená nová nehnuteľnosť – parcela registra „C“
parcelné číslo: 437/4 o výmere 9 m², druh pozemku záhrada, ktorá prejde do vlastníctva p.
Megyešiho Zoltána.

Dôvod tejto zámennej zmluvy je osobitného zreteľa.

V Zbehňove : 10.10.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 3/OZ8/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 10.10.2019

K bodu : Informácia o výsledku pojednávania súdneho sporu so spoločnosťou AGROjunior s.r.o

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie Informáciu o výsledku pojednávania súdneho sporu so spoločnosťou 
AGROjunior s.r.o

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

V Zbehňove : 10.10.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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