ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Zbyňov konaného dňa
12.12.2013 o 18,00 hod. v kancelárii starostu obce

Prítomní:

Starosta obce :

Ing. Stanislav Hudek

Poslanci:

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

-

Ospravedlnená: Mária Myšiaková
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:
Michal Smuda Ing.
Daniela Mačugová

Program: 1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu zasadania
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2014 a vzatie na vedomie
programového rozpočtu na roky 2015 a 2016
5. Prerokovanie a schválenie Dodatku č.6 k VZN č.1/2008 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ
6. Prerokovanie a schválenie Rozpočtového opatrenia č.5/2013
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. 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
za overovateľov zápisnice bol zvolený Michal Smuda Ing.
Daniela Mačugová
bod č.4 - Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2014 a vzatie na vedomie
programového rozpočtu na roky 2015 a 2016
Starosta obce oboznámil OZ s rozpočtom obce na rok 2014. Rozpočet bol navrhnutý
približne podľa čerpania z roku 2013. Tovary a služby starosta navrhuje navýšiť o 1 000 €
nakoľko sa plánujú zakúpiť zrkadlá na ulice Lesná, Školská, Športová kôli bezpečnosti.
Na verejnom osvetlení očakávame šetrenie nakoľko v obci sa v noci nesvieti od 24,00 do
04,00 hod.
Starosta otvoril diskusiu k rozpočtu.
Majerčík – nevidí v rozpočte finančné prostriedky na zhotovenie zastávky, prístrešku na
Aviu
Starosta - rozpočet je zostavený tak, aby pokryl náklady v roku 2014 na zhotovenie zastávky
na rázcestí, prístrešku na obecnú Aviu, prístrešku na zberný dvor, doplatku faktúry za
menšie ihrisko a úprava areálu pri novej predajni Koruna a tiež úpravu novo vytvorenej
,,Cesty Záhrady“. Rozpočet obce Zbyňov na rok 2014 bol schválený bez programovej
štruktúry jednohlasne počtom prítomných hlasov 6. Rozpočty na roky 2015 – 2016 boli
zobraté na vedomie.
bod č.5 - Prerokovanie a schválenie Dodatku č.6 k VZN č.1/2008 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ
Bol predložený návrh Dodatku č.6 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v MŠ. Poplatok za umiestnenie dieťaťa v MŠ sa z 5 € zvýšil na 7 €. Poplatok budú rodičia

uhrádzať na číslo účtu obce prostredníctvom internetbankingu, alebo šekovou poukážkou.
Starosta prečítal návrh p. riaditeľky na zakúpenie materiálu na vybavenie do MŠ. OZ
schválilo zakúpiť 11 ks lehátok, 21 ks obliečok a plachiet, 6 ks šatových skriniek do počtu
detí, skrinky na oblečenie pre zamestnancov, dávkovač mydla, počítač, tlačiareň, DVD
prehrávač a ručný šľahač do kuchyne. Dodatok č. 6 k VZN č.1/2008 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ bol jednohlasne schválený.
bod č. 6 – Prerokovanie a schválenie Rozpočtového opatrenia č.5/2013
Starosta obce oboznámil OZ s Rozpočtovým opatrením č.5/2013. Rozpočtové opatrenie
bolo jednohlasne schválené.
bod č. 7 Rôzne
Starosta – oboznámil a pozval OZ, na obecnú zabíjačku, ktorá sa bude konať 30.12.2013
- predaj výrobkov, občerstvenie, silvestrovská kapustnica - zdarma
Bola zvolená komisia na vykonanie fyzickej inventúry obecného majetku
Predseda:
Eva Janísková Mgr.
Obecný úrad: Tibor Slyško Ing.
Oľga Jánošová Ing.
Anna Beňková
Dom smútku: Eva Janísková Mgr.
Michal Smuda Ing.
Materská škola: Roman Urík
Daniela Mačugová
Hasičský zbor: Pavol Majerčík
Mária Myšiaková
OZ schválilo príspevok na prevádzku Združenia obcí Rajecká dolina v sume 0,50 €/ osoba
v celkovej sume 417 €.
OZ schválilo predĺženie zmluvy s JUDr. Kecerovou na ďalšieho pol roka

bod č. 8 – Diskusia
Pavol Majerčík – chce sa vrátiť k rozpočtu na zberný dvor ako sa vyriešila situácia s
pánom Romanom Šimunom. Či už bola vykonaná reklamácia, a náprava na materiál, ktorý
mal byť použitý na zberný dvor v sume 3 500 € a podľa neho nebol použitý ani v sume ani v
požadovanom množstve a kvalite.
Starosta – Nevie odkiaľ P. Maječík vzal uvedenú sumu. Súhlasí s odstránením tejto závady.
S pánom Šimunom bude spísaná dohoda o náprave zistených nedostatkov. Na novo
vytvorenú ,, Cestu Záhrady“ navezie makadam v požadovanom množstve, na základe
zistených nedostatkov.
Roman Urík spolu s OZ navrhuje, aby starosta podpísal s pánom Šimunom dohodu
o náprave, kde bude uvedené do akého dátumu bude náprava vykonaná.
Tiež navrhuje dodatok zmluvy s p. Jánom Uríkom starším ohľadom športového areálu, ktorá
sa týka preplácania dotácie futbalistom. Do zmluvy je potrebné zahrnúť presnú sumu, ktorú

bude p. Urík refundovať.

Starosta – vyzval OZ, aby vyjadrili svoje návrhy čo s budovou bývalej starej školy. Je viac
možností. Budovu predať formou verejnej súťaže a prerobiť na byty pre mladé rodiny a za
získané finančné prostriedky napr. zatepliť MŠ.
Roman Urík – navrhol, aby sa na stránku obce dal oznam, aby občania vyjadrili svoje
názory na využitie bývalej starej školy.
Mačugová – navrhuje vyplatiť odmenu pani Bohdalovej za natieranie preliezok v MŠ
OZ schválilo odmenu vo výške 50 € v hrubom.

Ďalšie zasadanie OZ sa plánuje na 06.02.2014
bod č. 9 - Uznesenie
samostatná príloha
bod č. 10 - Záver
Po ukončení diskusie a schválenie uznesenia starosta obce poďakoval OZ za účasť a
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice Michal Smuda Ing.
Daniela Mačugová

