ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
18.06.2014 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní:

Starosta obce :

Ing. Stanislav Hudek

Poslanci:

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

-

Ospravedlnení:

Daniela Mačugová
Mária Myšiaková

Kontrolór:

Ing. Zuzana Puterová

Z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 5

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

Program: 1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu zasadania
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Rozpočtové opatrenie č.3 /2014
5. Rôzne
6. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. 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. Na návrh
poslanca pána Majerčíka starosta doplnil ďalší bod programu - Prerokovanie rozpočtu na
rekonštrukciu bývalej starej školy – hasičskej zbrojnice 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
Eva Janísková Mgr.
Pavol Majerčík
bod č.4 - Rozpočtové opatrenie č.3 /2014
Rozpočtové opatrenie sa týkalo hlavne použitia kapitálových finančných prostriedkov na
opravu havarijného stavu kaplnky, vybudovanie zastávok na hlavnej ceste a posledná splátka
multifunkčného ihriska. Rozpočtové opatrenie bolo jednohlasne schválené.
bod č.5 – Prerokovanie rozpočtu na rekonštrukciu bývalej starej školy – hasičskej zbrojnice
Pán poslanec Majerčík predložil OZ rozpočet na rekonštrukciu bývalej starej školy na
hasičskú zbrojnicu. Hasiči žiadajú od obecného úradu finančné prostriedky na jej
rekonštrukciu. OZ sa dohodlo, aby obec oslovila nezávislého audítora obce o vyjadrenie
použitia kapitálových finančných prostriedkov na túto rekonštrukciu.
bod č. 6 – Rôzne
Starosta – informoval OZ, že prišla žiadosť od Mudr. Knapca podporiť finančne
novovybudované rtg. pracovisko v Rajci. OZ tento bod programu odložilo na ďalšie
zasadanie.
Roman Urík – oboznámil OZ, že Školská rada v MŠ ukončila platnosť. Voľba zástupcov do
Rady školy v MŠ už prebehla, ale je potrebné zvoliť jedného z poslancov. OZ schválilo ako
zástupcu do Rady školy v MŠ poslanca Romana Uríka.
Starosta – na schôdzi Združenia obcí Rajeckej doliny sa prijalo uznesenie a žiadajú obecné
úrady o schválenie príspevku 0,50 € na jedného občana na prevádzku zberného dvora. OZ
súhlasilo s príspevkom počtom hlasov 4 a jeden sa zdržal.

Starosta – 12.12.2013 bolo prijaté uznesenie, že rozpočet sa bude predkladať bez programovej
štruktúry zákon však začal platiť až 14.12.2013. Prijalo sa nové uznesenie - Zostavovanie
a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry s platnosťou od 01.01.2014.
Starosta – pozemok p. Tišmovej zatiaľ obec neodkúpi, nakoľko podľa informácie od pána
Majerčíka je celá záležitosť podaná na súd. Pani Tišmovú a pána Alberta predvoláme na
obecný úrad, aby nám situáciu objasnili.
Roman Urík – bola vyhlásená výzva na zateplenie MŠ bolo by vhodné reagovať na túto
výzvu. Starosta súhlasil a následne dal hlasovať za tento návrh, aby sme do tejto výzvy išli, je
však potrebné do 31.07.2014 vypracovať projekt. OZ návrh jednohlasne schválilo.
Roman Urík – oslovil ho Ján Urík starší aby sa predvolali vlastníci pozemkov na parcelách
Trnovica ohľadom rozšírenia územného plánu obce.
Pavol Majerčík – informoval OZ, že na výborovej schôdzi hasičov sa rozhodlo, že tento rok
hasiči nebudú robiť obecné hody, a dal návrh, aby obecné hody robili občania
Starosta – keďže tento rok nebudú obecné hody robiť hasiči tak vyzval poslancov, aby
vyjadrili svoj názor kto je ochotný pomáhať pri hodoch
Tibor Slyško – predniesol opätovnú žiadosť pani Anny Pialovej na odkúpenie obecného
pozemku, aby mala prístup z ulice Lesnej na svoj pozemok. OZ súhlasilo s predajom tohto
pozemku z dôvodu zvláštneho zreteľa v šírke 3m.
Starosta – oboznámil OZ s odpoveďou Slovenskej pošty na žiadosť, ktorou sme žiadali
o zmenu doručovacieho obvodu do Rajca. Stanovisko prišlo zamietnuté.

bod č. 11 – Diskusia
Pavol Majerčík – ako pokračuje riešenie pozemku pána Stanislava Imriška a tiež pána Jána
Ursíka – táto záležitosť sa už ťahá dlhé roky a je potrebné ju ukončiť
Michal Smuda Ing. – je potrebné pána Imriška a pána Ursíka pozvať na OZ a nájsť spoločné
riešenie
Starosta – navrhol OZ zvolať ohľadom tohto problému a tiež ohľadom hodov mimoriadne
zasadnutie
bod č. 12 - Uznesenie
samostatná príloha
bod č. 13 – Záver
Po ukončení diskusie a schválenie uznesenia starosta obce poďakoval OZ za účasť a
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice: Eva Janísková Mgr.
Pavol Majerčík

