
       Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-1/2020,

dňa 24.01.2020 o 18:00 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. Výzva : USVRK-2020 na predkladanie žiadosti  na riešenie nepriaznivých 
situácií rómskej komunity - čiastočná likvidácia skládky, preplatenie 
kontajnerov Čiastočná likvidácia skládky, Preplatenie kontajnerov 

3. Príprava - 730. výročie – prvej písomnej zmienky o obci Zbehňov
4. Diskusia 

Záver

Bod č. 1  - Otvorenie zasadnutia – schválenie programu

Starosta obce p. Ing. Ján Ferko  privítal prítomných na  zasadnutí  obecného zastupiteľstva .  Starosta 
následne doplnil do programu bod č. 5  - Vytvorenie rómskej hliadky . 

Poslanci schválili navrhnutý program vrátane doplneného bodu č. 5.

Bod č. 2 - Čiastočná likvidácia skládky, Preplatenie kontajnerov 
Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťou zapojiť sa  do vyhlásenej výzvy Min.vnútra ur-
čenej na  likvidáciu skládky a zberu TKO max. do výšky 20 tis. Eur v rómskej osade. Poslanci 
schválili zapojenie sa do Výzvy : USVRK-2020 na predkladanie žiadosti  na riešenie nepriaznivých
situácií rómskej komunity - čiastočná likvidácia skládky, preplatenie kontajnerov určených na vý-
voz TKO. Poslanci schválili 5% spoluúčasť z celkových nákladov na realizáciu projektu.

Bod č. 3 - Príprava - 730. výročie – prvej písomnej zmienky o obci Zbehňov
V tomto roku si obec Zbehňov pripomína 730, výročie prvej písomnej zmienky o obci. Bolo by
dobré si toto výročie pripomenúť a nezabúdať na históriu Zbehňove, preto starosta obce poveril
pani  E. Ančočíkovú   prípravou kroniky obce./Stará kronika sa nenašla/. Hístória obce by sa mala
zrekonštruovať pomocou zápisov v Štátnych archívoch v Trebišove, Michalovciach a v maďarskom
meste Sátoraljayujhély, ďalej v spolupráci s J.Lofajom a vekom starších obyvateľov Zbehňova.
Poslanci  schválili prípravu podujatia 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci. O organizácii
podujatia pripomínajúceho si históriu obce  sa bude priebežne diskutovať na ďalších zasadnutiach
OZ.
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Bod č. 4 – Diskusia 
V diskusii  starosta  informoval  poslancov o udelení  pamätnej  medaily pre Obec Zbehňov k 75.
výročiu  SNP. /Z dôvodu vypálenia časti obce/.
Ďalej informoval o finančnom stave obce k 31.12.2019. Tiež o prebiehajúcom súdnom spore - po
odvolaní sa obidvoch strán k rozsudku Okr.súdu, pokračuje spor na Krajskom súde v Košiciach.  
Poslanec S. Danko navrhol zriadiť Autobus. zastávku na znamenie na začiatku obce, pri vstupe na
Topoľovú ulicu.
Verejné  osvetlenie  je  zatiaľ  postačujúce  ale  často  poruchové,  v  Sečovciach  je  vymenené  staré
osvetlenie  za nové, starosta do nasledujúcej schôdzi zistí cenu, dodávateľa a spôsob financovania
na MU v Sečovciach. 
Starosta informoval o podaní žiadosti /14.január 2020/ na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu za účelom rekonštrukcie ľavej  strany dvora pri  Obecnom úrade  -  požadovaná
výška dotácie je 20 tis.Eur.

Bod č. 5 – Vytvorenie rómskej hliadky
Starosta informoval prítomných o možnosti vytvorenia rómskej hliadky v obci Zbehňov. V obci 
máme 40% rómskych občanov. Pomocou rómskej hliadky by obec zabezpečila kontrolu poriadku v 
rómskej osade. Poslanci vyslovili súhlas s vytvorením rómskej hliadky, platenej z  finančných pros-
triedkov poskytnutých EU alebo Ministerstvom vnútra za účelom zníženia trestnej činnosti a zvý-
šenia poriadku v rómskej osade a v obci Zbehňov.

Bod č. 6 - Záver
V závere sa starosta, p. Ing. Ján Ferko poďakoval prítomným poslancom  za ich účasť na zasadnutí  
v novom roku 2020. Tým zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice :

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

V Zbehňove : 24.01.2020 Ing. Ján Ferko 
 starosta obce

2/7



UZNESENIA : 1 - 5

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-1/2020, zo dňa : 24.01.2020

Uznesenie č. 1/OZ1/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 24.01.2020

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 : 24.01.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 2/OZ1/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 24.01.2020

K bodu :  Výzva : USVRK-2020 na predkladanie žiadosti  na riešenie nepriaznivých situácií 
rómskej komunity, účel -  likvidácia skládky

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :

schválilo zapojenie sa do Výzvy : USVRK-2020 na predkladanie žiadosti  na riešenie nepriazni-
vých situácií rómskej komunity, účel -  likvidácia skládky s  minimálne 5% spoluúčasťou spolufi-
nancovania  projektu z celkovej dotácie poskytnutej na realizáciu projektu.

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 : 24.01.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 3/OZ1/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 24.01.2020

K bodu : Príprava - 730. výročie – prvej písomnej zmienky o obci Zbehňov

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo prípravu 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci 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 : 24.01.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 4/OZ1/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 24.01.2020

K bodu : Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie informácie o : 

• udelení pamätnej medaily pre Obec Zbehňov k 75. výročiu  SNP. /Z dôvodu vypálenia časti
obce/.

• o finančnom stave obce k 31.12.2019
• o prebiehajúcom súdnom spore  -  po  odvolaní  sa  obidvoch strán  k  rozsudku Okr.súdu,

pokračuje spor na Krajskom súde v Košiciach.  
• podaní  žiadosti  /14.január  2020/  na  Úrad  podpredsedu  vlády  SR  pre  investície  a

informatizáciu  za  účelom  rekonštrukcie  ľavej  strany  dvora  pri  Obecnom  úrade  -
požadovaná výška dotácie je 20 tis.Eur.

dali za úlohu p. starostovi zistiť možnosti : 

– zriadenia autobusovej zastávky na znamenie na začiatku obce, pri vstupe na Topoľovú ulicu
– vymeny starého osvetlenia  za nové, zistiť cenu, dodávateľa a spôsob financovania na MU v

Sečovciach. 
 

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 : 24.01.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 5/OZ1/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 24.01.2020

K bodu :  Vytvorenie rómskej hliadky

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo vytvorenie rómskej hliadky financovanej z finančných prostriedkov poskytnutých EU 
alebo Ministerstvom vnútra za účelom zníženia trestnej činnosti a zvýšenia poriadku v rómskej osa-
de a v obci 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 : 24.01.2020 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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