
       Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-9/2019,

dňa 10.12.2019 o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Zbehňov

Prítomní:                        Ing. Ján Ferko –  starosta
                                         Bunčík Matúš                       

Burnátová Verona
Bunčíková Veronika
Danko Slavomír
Stolárik Ladislav

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

Program :  
1. Schválenie programu 
2. Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – 1. úprava rozpočtu 2019
3. Návrh – Rozpočet na r. 2020, 2021, 2022
4. Návrh – VZN č. 1/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Návrh – VZN č. 2/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonané obecným 

úradom a ďalších jednorázovo splatných poplatkov obce Zbehňov
6. Ciele Obecného úradu na rok 2020:

- obecný vodovod - prípravné práce/aktualizácia projektu z roku 2005, 
získanie stavebného povolenia, verejné obstarávanie, výber dodávateľa 
stavby, financovanie pomocou  eurofondu/
- obchod s potravinami -jar 2020
- autobusová zastávka /smer Zempl.Teplica/- jar 2020 
- obnova námestia v obci

7. Diskusia 
- súhlas poslancov OZ s podaním odvolania voči rozhodnutiu č. 
15Cb/8/2016-350 vo veci súdneho sporu so spoločnosťou AGRO-junior, s.r.o
- stolnotenisový turnaj v spolupráci s OZ Pod Miľačom /posledná sobota v 
roku 2019/ 
- Silvester  2019

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 - Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – 1. úprava rozpočtu 2019
Dňa 25.11.2019 bol vypracovaný a zverejnený návrh  Rozpočtového opatrenia č. 1, ktorý sa týka 
úpravy rozpočtu r. 2019 a to na základe skutočností k 31.10.2019 a očakávanej skutočnosti k 
31.12.2019.  Na základe skutočnosti navrhujeme zvýšiť celkové príjmy zo 103.693 Eur na 
117.834 Eur z dôvodu navýšenia príjmov o dotáciu zo ŠR vo výške 8.000,- Eur na oplotenie dvora 
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OcÚ, z dôvodu vrátenia správneho poplatku z Okresného súdu 1.600,- Eur,  zvýšenia podielových 
daní od štátu o 1.500,- Eur. Obec v r. 2019 prijala dotáciu od štátu na prenesený výkon štátnej 
správy vo výške 184,- Eur, dotáciu na refundáciu miezd pracovníkov zamestnaných cez ÚPSVaR na
§ 50j, §52 – AČ, §52a – Dobrovoľnícka činnosť vo výške 7.708,- Eur a dotáciu na voľby prezidenta
1.652,- Eur a na voľby do EP 947,- Eur , tieto dotácie sa dopredu nerozpočtujú, rozpočet sa tvorí až 
na základe skutočnosti. Na strane príjmov sa znížujú položky : platby od občanov za služby, príjmy 
z prenájmu strojov, dividendy, vratky z dobropisov.   
Na základe skutočnosti navrhujeme zvýšiť celkové výdavky zo 103.693 Eur na  115.145,- Eur s 
účtovným zostatkom 2.689,- Eur a to z dôvodu : 
U bežných výdavkoch  nastalo zvýšenie na položke tarifné platy a odvody do poisťovní z dôvodu 
dodatočného vyplatenia miezd za mesiace 10, 11/2018 pracovníčke OcÚ a bývalému starostovi p. 
Timkovi. Boli zrealizované výdavky na materiál a služby na oplotenie dvora OcÚ vo výške poskyt-
nutej dotácie zo ŠR 8.000,- Eur, výdavky na Voľby prezidenta a Voľby do EP, Aktivačnú činnosť a 
Dobrovoľnícku činnosť pracovníkov ÚPSVaR, ktoré neboli rozpočtované. Úprava ostatných 
položiek bežných výdavkov bola urobená presunom medzi jednotlivými položkami podľa skutoč-
nosti. Niekde sa podarilo ušetriť, napr. energie, cestovné, knihy, časopisy, pracovné odevy a obuv, 
reprezentačné OcÚ, údržba PC a strojov, inde sme museli pridať, napr. kultúrno-spoločenské akcie, 
školenia, všeobecný materiál. 
Kapitálové výdavky navyšujeme o sumu 6.000,- Eur na nákup pozemku a znižujeme kap. výdavky 
na rekonštrukciu chodníkov o sumu 5950,-Eur, ktorá sa v r. 2019 nerealizovala a znižujeme výdav-
ky na dokončenie rekonštrukcie oplotenia cintorína o sumu 1.898,- Eur na sumu 1.102,- Eur.            

Konkrétna úprava viď. príloha, Návrh 1. úpravy rozpočtu Obce Zbehňov 2019 – PRÍJMY, VÝDAV-
KY .
Poslanci schválili Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – 1. úprava rozpočtu 2019

Bod č. 3 - Návrh – Rozpočet na r. 2020, 2021, 2022
Návrh rozpočtu na r. 2020 - 2022 bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpoč-
tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj 
ustanovenia zákonov č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady v z není neskorších predpisov a č. 564/2004 Z.z. o rozpočto-
vom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov.

Predložený Návrh rozpočtu na r. 2020 a návrh viacročného rozpočtu na r. 2021 – 2022 je predlože-
ný ako vyrovnaný. 

Obec Zbehňov neuplatňuje Programový rozpočet. Rozpočet je jednoduchý, tvorený v členení :
Kapitola, Položka.

Rozpočet celkom :

Rozpočové roky 2020 2021 2022 Eur

Príjmy celkom 139240 112409 116830

Výdavky celkom 139240 112409 116830

Hospod. Obce

prebytok / schodok    0         0      0
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Konkrétny Návrh rozpočtu  na r. 2020 a návrh viacročného rozpočtu na r. 2021– 2022 viď. príloha.

Poslanci schválili  Návrh rozpočtu  na r. 2020 a návrh viacročného rozpočtu na r. 2021– 2022 s 
touto úpravou :

Príjmy na r. 2020 sa znížia oproti návrhu : na položke 111003 o 1427 Eur na 83.573,- Eur. 

                   na položke 121001 o 863,- Eur na 7.230,- Eur

                  na položke 121002 o 177,- Eur na 1.277,- Eur

                   na položke 133001 o 39,- Eur na 277,- Eur

        Celkové príjmy schválené : 136.734,- Eur

Výdavky r. 2020 sa znížia oproti návrhu : na odd. 0840, položka 717002 o 2.506 Eur na 2.494,- Eur.

          Celkové výdavky schválené : 136.734,- Eur

Bod  č.  4  –  Návrh  –  VZN  č.  1/2019  o  dani  z  nehnuteľnosti,  dani  za  psa  a  poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DAŇ  Z  POZEMKOV - § 8 – Sadzba dane
Poslanci pre daň z pozemkov schválili tieto sadzby dane :

       Hodnota pôdy        Ročná sadzba dane     
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,395 €/m²   0,40% zo základu dane,
b/ trvalé trávnaté porasty                                0,064 €/m²        1,00 % zo základu dane,
c/ záhrady                            1,32 €/m²          0,25 % zo základu dane,
d/ zastavané plochy a nádvoria          1,32 €/m²          0,25 % zo základu dane,
e/ stavebné pozemky                                            13,27 €/m²        0,25 % zo základu dane,
f/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov     1,32 €/m²          0,25 % zo základu dane,
g/ lesné pozemky, rybníky s chovom rýb a
    ostarné hospod. využívané vodné plochy 1,32 €/m²          1,00 % zo základu dane.

DAŇ  ZO  STAVIEB -  § 12 – Sadzba dane

Poslanci pre daň zo stavieb schválili tieto sadzby dane :

      a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby         0,033 €,

      b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
      skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné
      hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej produkcie 
      a stavieb na administratívu                                                        0,10 €,

      c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
      rekreáciu         0,13 €,

      d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 
      a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových 
      domov         0,13 €,
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      e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
      stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu                     0,66 €,

      f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, 
      skladovanie a administratívu                       0,66 €,
 
     g/ ostatné stavby                     0,13 €

za každý aj začatý meter zastavanej plochy.

v zmysle § 12 ods. 3 zákona príplatok 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.

DAŇ  ZA  PSA - § 25 – sadzba dane

Poslanci schválili daň na kalendárny rok za každého jedného psa : 3,30 €/pes. Pre daňovníka, ktorý
je  držiteľom  preukazu  ZŤP,  ZŤPs  za  jedného  psa  a  kalendárny  rok  o 50  %  na
1,65 €.

POPLATOK  ZA  KOMUNÁLNE  ODPADY  A  DROBNÉ  STAVEBNÉ ODPADY - § 78 -
Sadzba poplatku

1. Správca poplatku obec Zbehňov ustanovuje sadzbu poplatku podľa § 78 ods. 1) písm a)
zákona  na 0,01727 € na 1 l komunálneho odpadu.

2. Správca  poplatku  obec  Zbehňov ustanovuje  sadzbu poplatku  podľa  §78 ods.1,  písm.  a)
zákona na 0,018 eura za 1kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín

Domácnosť s dvoma a viac členmi domácnosti je povinná si zakúpiť minimálne 12 ks kupónov na
jeden kalendárny rok v hodnote 1,90 €/1 kupón.
Samostatne žijúca osoba je povinná si zakúpiť minimálne 6 ks kupónov na jeden kalendárny rok
v hodnote 1,90€/1 kupón.
Poplatok pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím ak je samostatne žijúci v domácnosti, v 
hodnote 0,95€/za 1 kupón. 

Bod č.  5  –  Návrh  –  VZN č.  2/2019  o  poplatkoch za  pracovné  úkony  vykonané  obecným
úradom a ďalších jednorázovo splatných poplatkov obce Zbehňov

Poslanci schválili následovné poplatky : 
Poplatok za overenie:

1. Podpisu 2,00 Eur/podpis

2. Listiny (za každú začatú stanu) 2,00 Eur/strana 

3. Potvrdenia 0,50 Eur/potvrd.

Poplatok za vysielanie v miestnom rozhlase:

4/10



4. Právnické a fyzické osoby (živnostníci) 7,00 Eur/relácia

5. Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci 4,00 Eur/relácia

6. Občan s trvalým pobytom v obci 3,00 Eur/relácia

Poplatok za používanie studne na Lesnej ulici : 2,- Eur/mesiac/domácnosť

Poplatok za využívanie zasadačky obecného úradu:

7. Právnické a fyzické osoby (živnostníci) 5,00 Eur/za hod.

8. Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci 5,00 Eur/za hod.

9. Občan s trvalým pobytom v obci 2,00  Eur/za hod.

Poplatok za využívanie kultúrneho domu:

10. Na ples, diskotéku, svadobnú hostinu 100,- Eur/akcia  +  spotreba energie na zá-
klade odpočtu pred a po akcii (elektrina, plyn)

(na tieto akcie je potrebná záloha v sume 300,- Eur pred začatím akcie, ak dôjde k po-
škodeniu majetku obce, organizátor akcie zaplatí + v plnej sume poškodený majetok)

11. Fyzické osoby  s trvalým pobytom v obci (malé akcie)   20,- Eur/deň

12. Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci   30,-     Eur/deň

13. PO, SZČO - na predaj tovaru, prezentácie, iné účely       5,-  Eur/hod.

Poplatok za vypožičanie inventára kuchyne mimo obecných zariadení:

14. Právnické a fyzické osoby (živnostníci) 7,00 Eur/deň

15. Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci 7,00  Eur/deň

16. Občan s trvalým pobytom v obci 4,00  Eur/deň

Poškodený inventár občan zaplatí ako za nový.

Poplatok za kopírovacie služby:

17. Klasické kopírovanie 0,10  Eur/1 kópia

18. Farebné kopírovanie 0,20 Eur/1 kópia

Cintorínsky poplatok

19. Za jedno miesto (jeden hrob) 16,50 Eur/10 rokov

20. Za dvoj hrob 33,20  Eur/10 rokov

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu:  1,90 Eur/ks ZŤP – 0,95 Eur/ks

Poplatok za využívanie domu smútku: 20.- Eur/deň

Poplatok za kúpu nádoby na smeti: 33.- Eur/ks  (resp. nákupná cena)
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Poplatok za vypožičanie špeciálneho inventára (miešačka, rebrík) : 

21. Miešačka - záloha: 33,- Eur - poplatok : 10,-    Eur/deň

22. Plošina výsuvná - poplatok : 10,- Eur/deň

23. Vlastní občania : - záloha : 33,- Eur - poplatok :   6,50 Eur/deň

24. Cudzí občania : - záloha : 33,- Eur - poplatok : 16,50 Eur/deň 

25. Rebrík hliníkový : - poplatok :   3,30 Eur/deň

Poplatok za poskytnutie informácií z katastrálnych máp
26. Nahliadnutie do máp   1,- Eur

27. Vyhotovenie kópie katastrálnej mapy                     1,- Eur/1ks

Bod č. 6 - Ciele Obecného úradu na rok 2020:
• obecný vodovod - prípravné práce/aktualizácia projektu z roku 2005, získanie stavebného

povolenia,  verejné  obstarávanie,  výber  dodávateľa  stavby,  financovanie  pomocou
eurofondu/

• obchod s potravinami -jar 2020
• autobusová zastávka /smer Zempl.Teplica/- jar 2020
• obnova námestia v obci
• v r. 2020 -   730. výročie obce  (prvá písomná zmienka o obci)

Bod č. 7 – Diskusia
-  starosta informoval poslancov OZ o stave súdneho sporu  a o možnosti podať odvolanie voči
rozhodnutiu č. 15Cb/8/2016-350 vo veci súdneho sporu so spoločnosťou AGRO-Junior, s.r.o. Tento
krok odporúča JUDr. Dušan Szabó, ktorý obec v tomto spore zastupuje. Nakoľko v rozhodnutí bola
zastavená aj Vzájomná  žaloba, v ktorej si obec uplatňuje nárok na náhradu škody. Nepodaním
odvolania  by   Vzájomná  žaloba   stratila   platnosť.  Poslanci  schválili  podanie  odvolania  voči
rozhodnutiu č. 15Cb/8/2016-350
- stolnotenisový turnaj v spolupráci s OZ Pod Miľačom /posledná sobota v roku 2019/ - schválili
- Silvester  2019 - schválili

Bod č. 8 - Záver
V závere sa starosta, p. Ing. Ján Ferko poďakoval prítomným poslancom  za ich účasť na zasadnutí 
a poprial im pokojné prežitie Vianočných sviatkov.Tým zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice :

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

V Zbehňove : 10.12.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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UZNESENIA : 1 - 7

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-9/2019, zo dňa : 10.12.2019

Uznesenie č. 1/OZ9/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 10.12.2019

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

V Zbehňove : 10.12.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 2/OZ9/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 10.12.2019

K bodu : Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – 1. úprava rozpočtu 2019

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – 1. úprava rozpočtu 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

V Zbehňove : 10.12.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 3/OZ9/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 10.12.2019

K bodu : Návrh – Rozpočet na r. 2020, 2021, 2022
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo Návrh – Rozpočet na r. 2020, 2021, 2022

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 : 10.12.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 4/OZ9/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 10.12.2019

K bodu : Návrh – VZN č. 1/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo Návrh – VZN č. 1/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady

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 : 10.12.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 5/OZ9/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 10.12.2019

K bodu : Návrh – VZN č. 2/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonané obecným úradom a 
ďalších jednorázovo splatných poplatkov obce Zbehňov
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo Návrh – VZN č. 2/2019 o poplatkoch za pracovné úkony vykonané obecným úradom a 
ďalších jednorázovo splatných poplatkov obce Zbehňov

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 : 10.12.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 6/OZ9/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 10.12.2019

K bodu : Ciele Obecného úradu na rok 2020:
Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie Ciele Obecného úradu na rok 2020 :

• obecný vodovod - prípravné práce/aktualizácia projektu z roku 2005, získanie stavebného
povolenia,  verejné  obstarávanie,  výber  dodávateľa  stavby,  financovanie  pomocou
eurofondu/

• obchod s potravinami -jar 2020 – na základe prieskumu záujmu obyvateľov obce
• autobusová zastávka /smer Zempl.Teplica/- jar 2020
• obnova námestia v obci

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

V Zbehňove : 10.12.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 7/OZ9/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 10.12.2019

K bodu : Diskusia 
 - súhlas poslancov OZ s podaním odvolania voči rozhodnutiu č. 15Cb/8/2016-350 vo veci súdneho 
sporu so spoločnosťou AGRO-junior, s.r.o

- stolnotenisový turnaj v spolupráci s OZ Pod Miľačom /posledná sobota v roku 2019/ 
– Silvester  2019

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :

schválilo -  podanie odvolania voči rozhodnutiu č. 15Cb/8/2016-350 vo veci súdneho sporu so 
spoločnosťou AGRO-Junior, s.r.o

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

schválilo  - stolnotenisový turnaj v spolupráci s OZ Pod Miľačom /posledná sobota v roku 2019/ 
     - Silvester  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

schválilo  - prípravu Silvestrovského ohňostroja  

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 : 10.12.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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