ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
06.08.2014 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní:

Starosta obce :

Ing. Stanislav Hudek

Poslanci:

Daniela Mačugová
Roman Urík
Ing. Michal Smuda
Pavol Majerčík
Mária Myšiaková
Mgr. Eva Janísková

-

Ospravedlnený:

Kontrolór:

Ing. Tibor Slyško

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.

Program: 1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu zasadania
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Rozpočtové opatrenie č.4 /2014 – oprava budovy pre DHZ Zbyňov
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. 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
Roman Urík
Mária Myšiaková
bod č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 4 / 2014 – oprava budovy pre DHZ Zbyňov
Starosta oboznámil OZ s Rozpočtovým opatrením č.4 / 2014, ktoré sa týka opravy budovy
bývalej školy. Uviedol, že v rozpočte sú započítané aj búracie práce a navrhol, aby sa tieto
práce nefakturovali nakoľko hasiči sľúbili, že si ich spravia svojpomocne. Rozpočtové
opatrenie č. 4 / 2014 bolo schválené počtom hlasov päť a jeden bol proti.

bod č. 5 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Starosta oboznámil OZ s dvoma variantmi na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci,
ktoré vypracovali SSE.
Variant č. 1 - lízing a údržba verejného osvetlenia na 15 rokov
- výmena všetkých starých svietidiel to je 58 ks za nové
- mesačný paušálny poplatok 290 € + DPH
Variant č. 2 – lízing a údržba verejného osvetlenia na 15 rokov
- na každý stĺp by sa dalo svietidlo to je 118 ks
- mesačný paušálny poplatok 569 € + DPH
OZ sa zaujímalo, ako sa vyrieši osvetlenie na ihrisku a na železničnej stanici. Starosta im
odpovedal, že osvetlenie na ihrisku je nové a bude sa informovať či je možné, aby aj toto
osvetlenie prevzali pod správu SSE a to isté platí aj o železničnej stanici. V prípade, že OZ
schváli niektorú z nasledovných ponúk celková rekonštrukcia by trvala cca 18 týždňov.

bod č. 6 – Rôzne
Starosta – informoval, že 90 dní pred komunálnymi voľbami musí OZ určiť počet poslancov
na nové funkčné obdobie a tiež rozsah výkonu funkcie starostu – úväzok starostu. K tomuto
bodu bola otvorená diskusia. OZ jednohlasne schválilo na nové funkčné obdobie 2014 –
2018 sedem poslancov a 100% - ný úväzok starostu.
Starosta – dňa 17.08.2014 sú obecné hody
– sv. omša o 9:30
- zabezpečenie obetných darov
- zákusky, víno, syr
- hudobná skupina Kortina
- operný spevák Mgr. Art. Ivan Ožvát
- kapela z Oravy
- mažoretky Kordovánky
- občerstvenie – guľáš, klobásy, hranolky, zmrzlina, cukrová vata …
Na zasadanie OZ bol pozvaný aj pán Stanislav Imrišek. Opäť sa prejednával obecný
pozemok – vytvorenie chodníka na ulicu Lesnú. Obecné zastupiteľstvo navrhlo viac
možnosti. Starosta navrhol nech sa mu pozemok odpredá. Druhú možnosť navrhlo OZ nech
80 cm odhradí pri bazéne. K tomuto bodu bola rozsiahla diskusia. Dospelo sa k záveru, že
p. starosta napíše p. Imriškovi list v ktorom mu navrhne riešenie.
Starosta – informoval OZ ako pokračuje ,,Regulácia potokov“. Verejné obstarávanie bolo
ukončené a po 21 dňoch sa môže podpísať zmluva s dodávateľom. V súčasnosti prebieha
kontrola celej dokumentácie.

bod č. 7 - Diskusia
Myšiaková Mária – nebola spokojná s kosením verejného priestranstva v obci - niektoré
časti nie sú pokosené. Navrhla vyhlásiť v obecnom rozhlase, aby občania, ktorí vozia drevo
z lesa v prípade, že znečistia cestu musia ju aj očistiť.
Urík Roman – dal návrh osloviť na kosenie dlhodobo nezamestnaných občanov
Starosta – pracovníci obecného úradu kosia každý deň prestávky majú len v prípade
nepriaznivého počasia. Nejaký čas bola vyradená z kosenia jedna kosačka nakoľko bola
v oprave. Dlhodobo nezamestnaní občania mali možnosť sa prihlásiť pracovať nemali však
záujem o takúto prácu.
bod č. 8 - Uznesenie
samostatná príloha
bod č. 9 - Záver
Po ukončení diskusie a schválenie uznesenia starosta obce poďakoval OZ za účasť a
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice Mária Myšiaková
Roman Urík

