ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
07.06.2013 o 17,30 hod. v kancelárii starostu obce

Prítomní:

Starosta obce :

Ing. Stanislav Hudek

Poslanci:

Mgr. Eva Janísková
Ing. Tibor Slyško
Roman Urík
Mária Myšiaková
Ing. Michal Smuda
Pavol Majerčík

-

Ospravedlnená:

Daniela Mačugová

Kontrolór:

Ing. Zuzana Puterová

Z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 6

Podľa zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení § 12 odst.2 je obecné zastupiteľstvo
uznášania schopné.

Overovatelia zápisnice:
Eva Janísková Mgr.
Mária Myšiaková

Program:
1.Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu zasadania
3.Voľba overovateľov zápisnice
4. Správa nezávislého audítora OZ Obce Zbyňov za rok 2012
5. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
6. Prerokovanie a schválenie Zámeru na predaj budovy bývalej ZŠ cestou obchodnej verejnej
súťaže za účelom výstavby bytov
7. Oboznámenie sa a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2012
8. Rôzne
9. Diskusia
10.Schválenie uznesenia
11.Záver
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Stanislav Hudek
bod.č.2 - Schválenie programu zasadania
Starosta obce na úvod rokovania prečítal poslancom OZ program zasadnutia
a dal hlasovať, či sú za takýto návrh programu,
poslanci OZ s návrhom programu súhlasili a jednohlasne ho schválili.
bod č.3 – Voľba overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice: Eva Janísková Mgr.
Mária Myšiaková
bod č. 4 - Správa nezávislého audítora OZ Obce Zbyňov za rok 2012.
Správu nezávislého audítora obecné zastupiteľstvo Obce Zbyňov za rok 2012 zobralo
na vedomie počtom všetkých prítomných hlasov.
bod č.5 – Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou
Dodatok správy nezávislého audítora obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie

bod č.6 – Prerokovanie a schválenie Zámeru na predaj budovy bývalej ZŠ cestou obchodnej
verejnej súťaže
Starosta obce oboznámil OZ zo Zámerom predaja bývalej ZŠ cestou obchodnej verejnej
súťaže. Bol zhotovený odhad na budovu bývalej ZŠ. K danej téme bola otvorená diskusia.
Starosta – budova chátra navrhuje budovu predať, prerobiť na byty pre mladé rodiny a za
získané financie napr. zatepliť MŠ

Urík – tribúna pre futbalistov sa dokázala zrekonštruovať a preto by sa mohla aj ZŠ
- nesúhlasí s predajom ZŠ nakoľko je to jeden z mála majetkov obce

- ZŠ môže slúžiť aj ako centrum voľného času
Starosta – budova bývalej ZŠ ako centrum voľného času by nebola využitá lebo priestory sú
aj v sále a klubovni na OÚ a nie sú využité

Smuda – budova bývalej ZŠ chátra a pre obec by bolo nákladné celú budovu
zrekonštruovať
- súhlasí, aby sa budova predala a prerobila na byty

Janísková – v prípade, že sa vybudujú byty či nebude problém s parkovacími miestami
- budova po rekonštrukcii môže slúžiť napr. pre dôchodcov na sociálny účel
Majerčík – budova môže slúžiť na ubytovanie v prípade núdzových stavov, ako sú
povodne, požiare
Slyško – tiež by súhlasil, aby budova slúžila na sociálne účely

Starosta dal hlasovať a Zámer na predaj budovy bývalej ZŠ cestou obchodnej verejnej súťaže
za účelom výstavby bytov bol schválený počtom prítomných 6 hlasov.

bod č. 7 – Oboznámenie sa a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2012
Starosta oboznámil OZ zo Záverečným účtom obce za rok 2012. Záverečný účet obce bol
schválený počtom všetkých 6 prítomných hlasov.

bod č. 8 – Rôzne
Na obecný úrad bola podaná žiadosť od p. Slaboňa z Bytčice - vlastní pozemok v našej obci
a má záujem postaviť si na ňom chatu 8 x 8 m2 bez inžinierskych sietí. Starosta dal hlasovať
a OZ súhlasilo počtom hlasov 5 a 1 sa zdržal.
Pani Tišmová žiada OZ, aby obec odkúpila od nej pozemok, ktorý sa nachádza pod cestou
,,Záhrady“ o výmere cca 1 300 m2 za sumu 10 000 € = 7,69 m2
OZ súhlasí s kúpou, ale za sumu 6,66 za m2.
Starosta obce informoval OZ ako pokračuje vysporiadanie pozemkov pod cestou ,,Záhrady“
Pán Jaroslav Záň a pani Ľubomíra Piteková Ing. podali žiadosť na obecný úrad o odkúpenie
pozemku. Bol zverejnený zámer predaj majetku obce podľa § 9a, odst. 8. písm. e) Zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemok registra C parc.
číslo 237/2 o výmere 72 m2. Je to kanál o ktorý sa dlhodobo starali a čistili ho. OZ súhlasí
s predajom pozemku počtom hlasov 5 a 1 bol proti.
Riaditeľka MŠ dala žiadosť na obecný úrad na zakúpenie lehátok a talevízora.
OZ odsúhlasilo zakúpenie lehátok a televízora počtom hlasov 5 a 1 bol proti.

Bol daný návrh, aby vyradený materiál v MŠ sa niekomu daroval, alebo rozpredal. Dvaja
poslanci pôjdu do MŠ a spíšu tento vyradený materiál.
OZ súhlasilo s predĺžením zmluvy na právne služby s JUDr. Kecerovou- Veselou
16.07.2013 bude posedenie pri príležitosti uvítania detí do života, ktoré sa narodili minulý rok

bod č. 9 – Diskusia
Urík – v prípade, že sa bude robiť ulica Školská je potrebné, aby bola správne vyspádovaná –
tvoria sa na nej kaluže
Majerčík – dal návrh, aby zasadania boli každé dva mesiace a tiež priebežne kontrolovať
plnenie uznesení
Ďalšie zasadanie je naplánované na 01.08.2013

bod č. 10 - Uznesenie
samostatná príloha
bod č. 11 - Záver

Po ukončení diskusie a schválenie uznesenia starosta obce poďakoval OZ za účasť a
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice: Eva Janísková Mgr.
Mária Myšiaková

