OBEC ZBEHY
Obecný úrad Zbehy č. 69
9 5 1 4 2 Zbehy
IČO : 00308 668
DIČ: 2021102941
Tel: 037/7793812

mobil : 0903 718 326

E-mail: obec@zbehy.sk

WWW:www.zbehy.sk

Uznesenie
zo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Zbehoch
dňa 5.augusta 2019 ( v pondelok ) o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu

1.
2.
3.
4.
5.

Program:
Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Správa starostu obce

Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy
6. Predaj nehnuteľnosti - pozemku pod novostavbu kostola v obci Zbehy Andač
7. Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity ( MRK ) v
obci Zbehy
8. Žiadosť spoločnosti Energy Edge SGN s.r.o. a spoločnosti SH Dubiny s.r.o o vypracovanie doplnku k ÚPO
9. Žiadosť TJ Slovan Zbehy
10. Návrh na zvýšenie platu starostu
11. Diskusia
12. Prečítanie uznesenia
13. Záver
Uznesenie č.73/2019
Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch (ďalej OZ ) – podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení Schvaľuje: Návrhovú komisiu: PhDr. Rác PhD., Mário Petrík v počte 7 prítomných poslancov
Berie na vedomie overovateľov zápisnice : Monika Fedorová, Michal Gudába
Zapisovateľ: Gabriela Billová
Konštatuje, že: na rokovaní OZ je prítomných 7 / 9 poslancov, OZ je uznášania schopné
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č.74/2019
OZ schvaľuje: Program rokovania OZ na 5.8.2019 doplnený o bod č.9 Žiadosť TJ Slovan Zbehy a bod č.10
Návrh na zvýšenie platu starostu
Hlasovanie : za : 6 ( PhDr. Rác PhD., Gudába, Fedorová, Fusková, Petrík, Hallo )
Proti : 1 (Ing. Macho )
Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 75/2019
OZ berie na vedomie Správu starostu obce
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 76/2019
OZ schvaľuje VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy.
Príspevok Obce Zbehy na stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom v obci Zbehy zostáva nezmenený vo
výške 0,33 € za odobrané jedlo.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č.77/2019 – Predaj nehnuteľnosti - pozemku pod novostavbu kostola v obci Zbehy Andač
OZ schvaľuje podľa §9 a ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
pozemku vo vlastníctve Obce Zbehy , a to:
Novovzniknutú parc. reg. „C“ p.č. 75/3 – zastavané plochy o výmere 351m2 k.ú. Andač, ktorá vznikla
Geometrickým plánom č.111/2018, vytvoreným dňa 17.10.2018 Geo centrum s.r.o. Nitra, Ing. Hatalová , do
vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Lukáčovce v podiele 1/1 vzhľadom k celku.
Predaj nehnuteľnosti za kúpnu cenu 1,91 Eur /m2 podľa znaleckého posudku č.175/2019 .
Osobitný zreteľ pri tomto predaji obecného pozemku je, že sa nachádza pod výstavbou kostola, na ktorý bola podaná
žiadosť o vydanie stavebného povolenia Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Lukáčovce.
Všetky finančné výdavky ( správne poplatky a iné poplatky ) spojené s prevodom nehnuteľnosti bude znášať žiadateľ
– kupujúci.
OZ schvaľuje predaj pozemku a poveruje starostu k podpisu kúpno-predajnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č.78/2019
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske
komunity ( MRK ) v obci Zbehy
Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch
a/. schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, Operačný program
Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Špecifický cieľ 6.1.1., kód výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1, názov
projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Zbehy
b/. konštatujte, že ciele projektu sú v súlade splatným programom rozvoja obce a platným územným plánom
obce
c/. súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie : Za: 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č.79/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Zbehy berie na vedomie návrh na schválenie vypracovanie doplnku k územnému plánu
obce na základe žiadostí o zapracovanie pozemkov do územného plánu obce Zbehy (na základe žiadosti spoločnosti
Energy Edge SGN s.r.o. a spoločnosti SH Dubiny s.r.o.).
Obecné zastupiteľstvo obce Zbehy súhlasí s vypracovaním návrhu doplnku k územnému plánu obce Zbehy, ktorého
predmetom bude zapracovanie nasledovných pozemkov:
parcela registra „C“ KN, parc. č. 3238/1 o výmere 3 172 m2 ,druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“ KN, parc. č. 3248/1 o výmere 4 778 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
parcela registra „C“ KN, parc. č. 3237/1 o výmere 127 040 m2, druh pozemku: orná pôda;
parcela registra „C“ KN parc. č. 3239/2 o výmere 68 617 m2, druh pozemku: orná pôda;
parcela registra „E“ KN, parc. č. 3249/1 o výmere 240 300 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
parcela registra „E“ KN, parc. č. 3290/1 o výmere 10 200 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
parcela registra „E“ KN parc. č. 3257/1 o výmere 21 832 m2, druh pozemku: orná pôda;

a berie na vedomie ich navrhované predpokladané funkčné s označením urbanistickej funkcie:
102
201
202
501
1100
1130
901
1120
1230
603
401

málopodlažná zástavba obytného územia;
občianska vybavenosť celoobecného a nadobecného významu;
občianska vybavenosť lokálneho charakteru;
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti;
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy;
ostatná ochranná a izolačná zeleň;
vodné toky a plochy;
vyhradená zeleň;
záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality;
rezerva zariadení technickej infraštruktúry;
šport, telovýchova a voľný čas.

Náklady na vypracovanie návrhu doplnku k územnému plánu obce Zbehy sa v samostatnej zmluve zaviaže znášať
spoločnosť Energy Edge SGN s.r.o.
Hlasovanie : za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.80/2019
OZ súhlasí so zapojením do výzvy „ Rekonštrukcia infraštruktúry futbalových štadiónov „
Predkladateľom žiadosti bude Obec Zbehy. Projektovú dokumentáciu vypracovať v spolupráci TJ Slovan Zbehy
a stavebnou komisiou.
Hlasovanie : za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.81/2019
OZ schvaľuje zvýšenie platu starostu o 30%
Hlasovanie : za: 5 ( PhDr. Rác PhD., Gudába, Fedorová, Fusková, Petrík)
Proti: 2 ( Inf. Macho, Hallo )
Zdržal sa: 0

Zapisovateľ: G.Billová
Návrhová komisia: PhDr. Rác PhD.
Mário Petrík

Ing. Adam Žákovič
Starosta obce

