
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-2/2019,

dňa 28.02.2019 o 17:00 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. Návrh na kúpu pozemku susediaceho s pozemkom, na ktorom je budova 

Obecného úradu.
3. Návrh a doplnenie cenníka poplatkov  o vykonávanie niektorých  služieb 

Obecným úradom pre obyvateľov obce vo  VZN obce a jeho dodatkov. .
4. Informácia o podaní žiadosti  o poskytnutie dotácie z Výzvy  Rady vlády pre 

prevenciu kriminality „Kamerový  systém obce Zbehňov „ 
5. Oboznámenie sa so správou kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 

2018
6. Diskusia 

- informácia o stretnutí starostu obce a starostov dedín M. Ozorovce, V. 
Ozorovce,            Zempl. Teplica s gen. riaditeľom Vých. Vodár. služieb a.s.  
Ing. S.Hrehom
- začiatok vyberania poplatkov za TKO a  úžitkovej vody  v rómskej osade
- jarné práce v dedine, odstránenie plechovej ohrady v pravej časti pozemku 
pri budove Obecného úradu

7. 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 kúpno-predajnej zmluvy na kúpu pozemku susediaceho s pozemkom, na 
ktorom je budova Obecného úradu.
Starosta oboznámil prítomných s cieľom kúpiť susedný pozemok Obecného úradu vo vlastníctve 
p.A.Miklošovej vo výmere 1805 m² . Jedná sa o pozemok s parc. č. 437/1 – záhrada a parc. č. 438 –
zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV 37. Dôvodov na kúpu pozemku je niekoľko.Obec 
vlastní iba 2 pozemky vhodné na realizáciu výziev prichádzajúcich s EU /obecný park a pozemok 
naproti domu M.Puciho/,výhodná poloha v strede obce a susedstve Obecného úradu,terajší dvor pri 
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obecnom úrade by sa mohol uvoľniť,vyčistiť a skultúrniť/ , zriadenie kompostoviska  na pozemku a
tiež relatívne dobrá cena pozemku / 6000.-Eur/. Kúpa by bola rozvrhnutá na dve splátky. Starosta 
vyzval poslancov na hlasovanie.

Bod č. 3 - Návrh a doplnenie cenníka poplatkov  o vykonávanie niektorých  služieb Obecným
úradom pre obyvateľov obce vo  VZN obce a jeho dodatkov. .
Nakoľko   v   cenníku  poplatkov  nemáme  zahrnuté  služby  vykonávané  pracovníkmi  obecného
úradu , starosta navrhol tieto nové poplatky za služby pre občanov :

– kosenie , štiepkovanie konárov , ostatné služby: 5,- Eur/hod.

Bod č. 4 – Informácia o podaní žiadosti  o poskytnutie dotácie z Výzvy  Rady vlády pre 
prevenciu kriminality „Kamerový  systém obce Zbehňov „ 
Starosta informoval prítomných o vypracovaní žiadosti na Výzvu Rady vlády pre prevenciu 
kriminality „Kamerový  systém obce Zbehňov „ . Išlo by o 6 kamier (cintorín, grécko-katolícky 
chrám, kultúrny dom, rómska osada, 2 ks obecný úrad) .Realizácia tohto projektu počíta so sumou 
cca 7.900 Eur s 20% spoluúčasťou obce. Tento systém bude slúžiť na prospech všetkým občanom z 
hľadiska bezpečnosti a monitorovania spomenutých lokalít obce.Termín podania žiadosti s 
vypracovaným projektom je 05.03.2019

Bod č. 5 – Oboznámenie sa so správou kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2018
Poslancom bola prečítaná správa hlavného kontrolóra o výsledku kontrolnej činnosti za r. 2018. 
Poslanci túto správu zobrali na vedomie.

Bod č. 6 – Diskusia
– starosta informoval o stretnutí starostu obce a starostov dedín M. Ozorovce, V. Ozorovce, 

Zempl. Teplica s gen. riaditeľom Vých. Vodár. služieb a.s.  Ing. S.Hrehom,nakoľko v 
minulosti bol zhotovený ale nerealizovaný projekt prepojenia spomenutých obci na 
vodovodnú sieť.Pri financovaní s pomocou fondov EU a obnovení právoplatnosti 
stavebného konania bola so strany VVS a.s. naznačená  možnosť výstavby prívodného 
vodovodného radu, s tým že 5 perc.spoluúčasť obcí pri tomto projekte by bola financovaná 
VVS a.s. .

– Kanalizácia obcí je možné riešiť  spoločnou čističkou 3 obcí s celkovým počtom cca 1500 
obyvateľov obcí.alebo znížiť cenu  čerpania žúmp na cca 10 eur za jednu žumpu.Na to VVS 
a.s. potrebuje povolenie  ÚRSO.

– začiatok vyberania poplatkov za TKO a  úžitkovej vody  v rómskej osade 2,- Eur/ mesiac na 
domácnosť 

– jarné práce v dedine, odstránenie plechovej ohrady v pravej časti pozemku pri budove 
Obecného úradu a premiestnenie brány za budovu obecného úradu.

– informácia o osadení lavičky do autobusovej zastávky
– návrh p. Stolárika osadiť neón verejného osvetlenia na Hlavnej ulici naproti rod.domu p. 

Tkáčovej a  návrh V.Burnátovej pridať neón  v zákrute na Agátovej ulici. 
– Návrh S.Danka opraviť pletivo na cintoríne
– Zhoda všetkých zúčastnených na dôkladnejšom vyčistení  židovského  cintorína, nakoľko je 

to pietne a historicky zaujímavé  miesto v obci
– informácia starostu obce o predvolaní na  súdne pojednávanie na 20.03.2019 vo veci 
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„Sanácie nezákonnne uloženého odpadu „ podaná žaloba na Obec Zbehňov zo 17.03.2016

Bod č. 7 – 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 : 28.02.2019

Ing. Ján Ferko – starosta obce

3/6



UZNESENIA : 1 - 6

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zbehňov č. OZ-2/2019, zo dňa : 28.02.2019

Uznesenie č. 1/OZ2/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 28.02.2019

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 : 28.02.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 2/OZ2/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 28.02.2019

K bodu : Návrh Kúpnej zmluvy na kúpu pozemku susediaceho s pozemkom  Obecného úradu.

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo Návrh Kúpnej zmluvy na kúpu  pozemku od vlastníčky p. Alžbety Miklošovej. Pozemok 
je zapísaný na LV 37, parc. č. 437/1 – záhrada o výmere 1181m²  a parc. č. 438 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 624 m², register „C“, k.ú. Zbehňov, vlastnícky podiel 1/1.

Hlasovanie :   prítomní : 5
za : 4 (Danko S., Bunčík M., Burnátová V., Bunčíková V. )
proti : 1 (Stolárik L)
zdržali sa : 0

V Zbehňove : 28.02.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 3/OZ2/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 28.02.2019

K bodu : Návrh a doplnenie cenníka poplatkov  o vykonávanie niektorých  služieb Obecným 
úradom pre obyvateľov obce vo  VZN obce a jeho dodatkov. 

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
schválilo  poplatky
- kosenie,štiepkovanie, ostatné služby: 5,- Eur/hod.

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

V Zbehňove : 28.02.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 4/OZ2/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 28.02.2019

K bodu : Informácia o podaní žiadosti  o poskytnutie dotácie z Výzvy  Rady vlády pre prevenciu 
kriminality „Kamerový  systém obce Zbehňov „ 

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie a súhlasilo s ďalším pokračovaním  prác na projekte  „Kamerový  systém 
obce Zbehňov „ 

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

V Zbehňove : 28.02.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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Uznesenie č. 5/OZ2/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 28.02.2019

K bodu : Oboznámenie sa so správou kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie   správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2018

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

V Zbehňove : 28.02.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce

Uznesenie č. 6/OZ2/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov zo dňa 28.02.2019

K bodu :  Diskusia

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove :
zobralo na vedomie 

– začiatok vyberania poplatkov za Tko a  úžitkovej vody  v rómskej osade
– jarné práce v dedine, odstránenie plechovej ohrady v pravej časti pozemku pri budove 

Obecného úradu
– osadiť neón verejného osvetlenia na Hlavnej ulici naproti rod.domu p. Tkáčovej a  pridať 

neón  v zákrute na Agátovej ulici. 
– opraviť pletivo na cintoríne

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

V Zbehňove : 28.02.2019 Ing. Ján Ferko – starosta obce
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