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Zápisnica
zo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Zbehoch
dňa 5.augusta 2019 ( v pondelok ) o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa starostu obce
5. 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
1.Otvorenie zasadnutia uskutočnil starosta obce .
2. Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch (ďalej OZ ) – podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení Schvaľuje: Návrhovú komisiu: PhDr. Ivan 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
3. Program rokovania OZ na 5.8.2019 doplnený o bod č. 9 Žiadosť TJ Slovan Zbehy a
bod. 10 Návrh na zvýšenie platu starostu schválený v počte 6 / 7 prítomných poslancov
Hlasovanie : za : 6 ( PhDr. Rác PhD., Gudába, Fedorová, Fusková, Petrík, Hallo )
Proti : 1 (Ing. Macho )
Zdržal sa : 0

4 Správa starostu obce
 Informoval o listoch – Vyjadrenie z Ministerstva ŽP SR ku kanalizácii . Naša obec
mala možnosť sa zapojiť do výziev v rokoch 2007 – 2013 odkanalizovanie vôd obcí v

aglomeráciách nad 2000 obyvateľov, Nitra a Lužianky sa zapojili, naša obec sa
nezapojila.
V tomto programovacom období do roku 2020 už pravdepodobne takéto výzvy
nebudú otvorené a hlavne v takom rozsahu ako to bolo. Je tu ešte jedna výzva
z Ministerstva pôdohospodárstva, kde ale nie je DPH ako oprávnený náklad, čiže pre
nás to je nezaujímavé.
Ing. Macho – DPH nie je oprávnený náklad
Hallo –naša odpoveď je aká? My sme to prečo nevyužili ? Kto spravil chybu, ktorý
starosta , všetci hovorili o kanalizácii, ľudia chcú byť informovaní
Starosta - Je možnosť zapojiť sa cez Environmentálny fond a žiadať 200 tis. a po
etapách urobiť kanalizáciu , lenže len čistička má stáť 600 – 700 tisíc, a najskôr
musíme dokončiť vodovod na Andači, musíme žiadať dotáciu na to . A druhá vec,
nemáme vypracovaný projekt, s ktorým by sme žiadali o dotáciu, čo je základ.
V prvom rade chcem pripraviť projekt tak, že keď výjde nejaká výzva, tak aby sme sa
mohli hneď zapojiť
Ing.Macho – vyčerpalo sa z peňazí čo boli určené na kanalizáciu
Starosta – peniaze na projekt sú, 15 tisíc tam je a na toľko je zazmluvnený projekt
kanalizácie. Môžeme sa zapojiť, ale prioritou je vodovod na Andač, na ktorý projekt
máme vypracovaný, a spracovanie toho projektu na kanalizáciu musíme ísť od
začiatku a je ďaleko, aby sme sa mohli uchádzať o dotáciu. Vstupuje nám do toho
Územný plán, poloha, aj odvodnenie tej kanalizácie kam to bude, ale to už máme
vyriešené, keďže do Nitry sa zapojiť cez Lužianky nemôžeme
Hallo – ľudia sa ma pýtajú prečo nemáme stále kanalizáciu, tak kto spravil tú chybu,
že sme sa nezapojili v tých určitých rokoch, voľakto neurobil tie kroky ako mal
Starosta – to z toho listu vyplýva. Neviem aká bola tá situácia, keď prebral p.Habiňák
úrad, ale čo mám informácie, tak kanalizácia bola v nejakom štádiu rozbehnutá, niečo
sa aj spravilo, bola daná aj žiadosť na dotáciu, vtedy išlo o iné čísla ako teraz, stoplo
sa to, je urobený cca 1km od Bajzu po čističku a tam to zastavili
Petrík – nevieme prečo sme sa nezapojili?
Starosta – to nevieme, vtedy sa to stoplo aj z toho dôvodu, že vyšla takáto možnosť, že
sa môžeme zapojiť, ale všetko to na seba prevzala Západoslovenská vodárenská spol.
tá spracovala pre našu aglomeráciu nejaký odvodňovací plán, kde sme sa mali
zapojiť, a na to potom vyšli v rokoch 2012 či 2013 výzvy a následne ďalšie, tam sme
sa nezapojili, a ten starý projekt, ktorý máme na kanalizáciu, kde ČOV je aktuálna- ten
projekt sa dá použiť, ale na celom projekte sa neriešili pozemky, naplánované je len
trasovanie a vyznačené iba obrysy domov . Takže budeme musieť od začiatku urobiť
nový projekt, polohopis, výškopis, zamerať kadiaľ by kanalizácia išla a následne
vysporiadať pozemky
Hallo – takže projekt na ČOV by ako tak mohol byť, čo sa týka kanalizácie uvažuje sa
s napojením na túto čističku, čo je teraz len skelet, ďalej ohľadom kanalizácie nás
nepustia do Krškán, čo nám zobral kapacitu Jaguár
Starosta – podstate máme aj stavebné povolenie – ale nevieme sa naň nadviazať , lebo
sa zmenili zákony a keby sme aj podľa starého projektu chceli ísť, nie sú tam tie
pozemky. Potrebujeme ho celý prerobiť
Hallo – takže potrebujeme nový projekt, vysporiadať pozemky a sledovať, ako náhle
bude výzva hneď sa zapojiť
Starosta – áno a teraz síce je výzva, ale ideme ju využiť na vodovod na Andač
Hallo – taký optimistický predpoklad, kedy budeme pripravení ohľadom kanalizácie ?
Starosta - Projekt by mohol byť hotový na budúci rok a ostatné záleží na tom, ako
bude nastavená výzva
Hallo – nech si to niekto zoberie pod patronát, nech zasa nepremeškáme výzvu
Starosta – chcem využiť tých investorov, ktorí tu začínajú a chcú stavať, aj ony tam

potrebujú kanalizáciu, lebo riešiť takú zástavbu akú navrhujú so žumpami, aj ony
potrebujú rozbehnúť kanalizáciu, budú nápomocní
 hádzanárske ihrisko – žiadali sme nenávratnú finančnú dotáciu na rekonštrukciu
budovy v areáli hádzanárskeho ihriska- ešte sme nedostali odpoveď
 multifunkčné ihrisko – žiadali sme o prehodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie na
rekonštrukciu multifunkčného ihriska - trávnatej plochy, dostali sme odpoveď – pre
nás nevyhovujúcu
Hallo – treba zavolať p. Bartovi, ktorý sa v liste spomína, aká je možnosť a treba sa na
neho obrátiť
 Zelené plochy – začalo sa s poslednou lokalitou pri TJ Slovan Zbehy , momentálne
nám to troška stojí, ale do hodov by to malo byť spravené. Momentálne prešli prvé
dve žiadosti o platbu. Postupne sa to všetko preplatí, nemusíme brať preklenovací
úver. Kolotoče na hody budú v tých priestoroch. Cesta od mosta by sa mala položiť
nanovo, platí to realizátor , škoda, že to nebolo navrhnuté hneď v projekte.
Dokončenie a výsadba by mala prebiehať v septembri , čo je rozumné, lebo v týchto
teplotách by výsadba nevydržala
Ing. Macho – treba pokosiť tú veľkú zelinu
 Kompostéry – prebehne kontrola celého obstarávania, kompostéry spĺňajú
špecifikáciu, boli už dodané, uskladnené v prenajatom sklade. Informácie
o odovzdávaní kompostérov budú zverejnené v novinách, web stránke, rozhlasom,
ľudia si ich budú chodiť preberať na OÚ
 Výstavba kaplnky – p. farár požiadal vysvätenie presunúť na neskorší termín, zatiaľ
presný termín nevieme povedať. Do 25. augusta 2019 by mala byť kaplnka dokončená
aj s prístupovou cestou . Tá bude vypodložená s materiálom, čo sa búra bývalé kino
 Chodník smer Andač – stavba je už takmer dokončená, obrubníky sú všade, prebieha
frézovanie cesty od križovatky smerom na Andač
Hallo-cesta bude od ZŠ až po Andač ?
Starosta –áno, teraz sa riešia vstupy občanov na ich pozemok, je to nad rámec
projektu, chceme to doasfaltovať, aby to vyzeralo dobre a nadväzovalo na cestu ,tiež
navyše budú robiť oblúk pri škole
Hallo – cestu financuje VÚC ? Aj všetko to navyše?
Starosta – áno, ale časť financujeme aj my, lebo bude tam viac materiálu , ale to sa
všetko ešte dohodneme
Hallo – treba ich kontrolovať, aj keď to je VÚC
Starosta – kontroluje ich náš stavebný dozor p. Gabaj
Ing.Macho – čo je na tom pravdy, že chodník medzi Poštou a obchodom nemá
stavebné povolenie ? Prečo ?
Starosta - To je pravda. Nejaký projekt tam bol spracovaný, v súvislosti s prechodom
pre chodcov, ale tento projekt nebol dotiahnutý do konca, nebol kde ten prechod pre chodcov
ukončiť, nakoľko bola vôľa zo strany zhotoviteľa, že nám tam chodník urobí zadarmo, tak
sme sa dohodli aj so správcom cesty, že sa to spraví. Dali na nás podanie na PZ. Dostaneme
upozornenie, že sme to takto nemali robiť , prebral som to aj s PZ.
Ing. Macho – hrozí nám nejaká pokuta ? Prečo nebolo dané stavebné povolenie?
Starosta – áno, neviem aká, bol som na prerokovaní, vraj ale keď je to chodník, tak nám
nehrozí veľká pokuta. To bude na nich ako sa k tomu postavia. Nestihli by sme vydať
stavebné povolenie išlo o rýchlu výstavbu, nakoľko sa robili tie plochy. Keby sme tam ten
chodník nespravili teraz , tak už ho nespravíme.
Fedorová – komu to vadilo ?? Ide o dobrú vec.
Starosta – neviem, ešte sme tam aj odvodnenie celej križovatky spravili a chcem doriešiť aj
celkovú dopravnú situáciu, neviem komu tam ten chodník tak vadí
 Zastávka Zbehy obec (ŽSR)
V priebehu budúceho týždňa sa začne s náterom fasády, ŽSR majú zazmluvneného

živnostníka čo to bude robiť, urobí sa sokel, vymaľujú sa okná
Hallo – ako to bude ohľadom WC, neplánuje sa dať aspoň suché WC a čo s tým
starým? Nezamuruje sa aspoň.
Starosta – už je zamurované, momentálne sa jedná aj o našej žiadosti na odkúpenie
nehnuteľnosti
 Búranie bývalého kina – zajtra príde firma, ktorá by mala odstrániť azbest, vybavené
sú všetky povolenia, predpokladá sa cca 3000,- náklady podľa plochy m2 . Zvalí sa
celá budova, občania si budú môcť odviesť tehlu, ale najskôr sa spraví prístupová
cesta ku kaplnke, taktiež chcem spevniť plochu k ubytovni TJ Slovan Zbehy,
v Golianove majú drtičku kde takto rozdrvia materiál a spevňujú cesty
 Obnova fasády na kultúrnom dome – prebieha pomaly, lebo to robí pracovník OÚ
sám, ale je to pekné, plánujem odstrániť múrik čo je pred KD, aj schody opraviť,
prestrešiť
Ing. Macho – nebolo by lepšie zavolať živnostníka aby KD opravil?
Starosta – keby druhý pracovník nestíhal kosiť celú dedinu, tak by som to riešil
živnostníkom, ale stíha, tak riešenie je takéto
Ing. Macho – nestíha kosiť
Starosta – to je uhoľ pohľadu ako a čo musí byť pokosené, hlavné sú verejné
priestranstvá
 Podpora nizkouhlíkových stratégií – chcem aby sa obec zapojila do programu, ktorý
teraz vyšiel zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry– spracovanie projektu ,
ktorý by mal zmapovať všetky naše budovy, energetický audit na každú obecnú
budovu – to je v I.kole, malo by to stáť cca 15 tisíc eur , 5 % spolufinancovanie, urobí
sa táto stratégia a o dva roky by mal výjsť program, v ktorom sa budú dať zažiadať
peniaze na túto stratégiu obce
Hallo – urobí sa projekt, bude nás to niečo stáť a za dva roky sa budeme môcť
uchádzať o výzvu, na základe toho prieskumu sa určí, či budova spĺňa alebo nespĺňa
požadované kritériá
Starosta – niečo nás bude stáť žiadosť, niečo spolufinancovanie ,keby sme sa teraz
nezapojili, tak nemôžeme za dva roky žiadať
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

5. Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy
Ide o VZN, ktoré upravuje výšku nákladov v závislosti zákona, ktorý bol prijatý ako Obedy zadarmo,
v súvislosti s tým sme museli zmeniť naše VZN, budeme musieť vydať nové prihlášky na stravovanie
a s tým späté záležitosti. VZN bolo vyvesené 15 dní, neprišla žiadna pripomienka.
Kontrolórka – boli vydané Ministerstvom školstva finančné pásma na nákup potravín, záležalo na
vedúcej školskej jedálne za akú sumu sa dokáže navariť. Zaradila sa do 3. pásma financovania.
Dôležité z VZN je určenie príspevku na nákup potravín, vyplývajúc z toho sú tri kategórie stravníkov:
deti MŠ , žiaci a dospelí. Vás skôr zaujíma – stravovanie žiakov - obedy zadarmo nie sú vlastne
zadarmo -5,- € bude rodič platiť mesačne a zábezpeka 30,- € je ,aby sa malo z čoho strhávať ak rodič
niečo nezaplatí. Dospelí – obed príspevok doteraz 2,30 € po novom 2,58 € . Všetko je podrobne
uvedené v tomto VZN.
Starosta – s obcou Čab, Čakajovce prebehlo v priebehu februára jednanie. Čab nemal kto by im varil–
stravujeme ich my, Čakajovce – povedali, že majú kto im bude variť a v polovičke júla prišiel starosta,
že nemá im kto variť . Prvé čo sme sa dohodli – že potrebujeme silu navyše, ktorú budú preplácať
Čakajovce a nakúpia nám vybavenie za svoje peniaze, vedúca si vybrala, že čo bude potrebovať, dala
vypracovať cenovú ponuku, ktorú zaslala obci Čakajovce , celkovo v sume 4500,-€ za podmienok, že
inventár zostane v majetku obce, urobí sa dodatok k zmluve a prípadný servis budú hradiť ony . To
isté sme dohodli s Čabom, zakúpia vybavenie cca 2200,- € . Vedúca jedálne prepočítala režijné

náklady tak ako to je nastavené, vychádza to cca 2000,- € mesačne iba za tých, ktorých budeme
stravovať navyše. Samozrejme, tá ďalšia pracovná sila bude preplácaná od nich.
Ing. Macho - Pracovnú silu + režijné náklady budú hradiť Čakajovce
Starosta – takáto je požiadavka, bol zaslaný list obci Čakajovce
Bude zavedený čipový systém , tak ako to už je na niektorých školách, stojí to cca 1000,- € ale to by sa
malo vrátiť z týchto režijných nákladov.
Hallo – pracovníčka bude z našej obce, varíme teda pre našu ZŠ, Čakajovce a Čab a pre našich
dôchodcov.
Starosta – dofinancujeme zakúpenie konvektomatu, ale až na konci roka. Na tejto situácii ma
prekvapuje len to, že prečo sme im tú pracovnú silu nefakturovali už predtým. Vlastne naši občania sa
skladali na to, aby sme mohli variť do Čakajoviec. Sú tu režijné náklady na prevádzku a aj na nákup
ďalšieho vybavenia a nemyslím, že tam zostalo niečo extra na plat toho zamestnanca.
Ing. Macho – prečo by ony mali ťažiť
Kontrolórka - Výška príspevku zo strany obce je jedna vec a prijatie VZN je druhá vec.
Výška príspevku zo strany obce pre stravujúcich dôchodcov s trvalým pobytom v obci zostáva vo
výške 0,33 €.
OZ prijíma VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky

úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
6. 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.,čo
predstavuje celkovú sumu 671,- €, slovom šestosedemdesiatjedna eur
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

7. Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované
rómske komunity ( MRK ) v obci Zbehy
Vyšla nová výzva na rekonštrukciu a výstavbu nových infraštruktúr v obci závislá od atlasu
počtu rómskych komunít v obci, my spĺňame tú prvú najnižšiu kategóriu od 50 do 100, my
máme 91 , nie všetci naši rómovia tu majú trvalý pobyt, ale to doložíme čestným vyhlásení,
že koľko sa tu reálne zdržiava.
Výzva je zacielená na to, aby sa MRK dostala k základným potrebám, ktoré sú v obci, to je
ZŠ, obchod, železničná zastávka a pod.. Toto všetko spĺňa lokalita, ktorú som vyznačil, teda
chodník by bol od COOP Jednoty po cintorín, musí to byť v nadväznosti min na tri ich domy,
musí tam byť nadpolovičná väčšina tých rómov čo sú v obci. Preto táto lokalita, išlo by o cca
300 m chodníka, po ľavej strane, môžeme urobiť aj odvodnenie časti obce v tomto úseku.

Projekt chodníka cca 1500,- € (zameranie, architektúra, odvodnenie), Vypracovanie žiadosti
950,- €, Implementácia projektu v hodnote 3% z celkovej sumy projektu, Spolufinancovanie
projektu 5%.
Ing. Macho – sú tam dve kolá, spĺňame požiadavky ?
Starosta – chcem, aby sme sa zapojili hneď do prvého kola, požiadavky spĺňame
Kontrolórka - aká by to bola čiastka
Starosta – 150.000,- €
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
8. OZ 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.).
Starosta – nebude to súčasť toho nového ÚPO ale jeho doplnok. Požiadal som nášho spracovateľa
ÚPO Ing. Dovičoviča, aby mi dal vysvetlivky k jednotlivým bodom. Nízkopodlažná občianska
zástavba je taká ako tieto bytovky tu, my im musíme stanoviť, že nemôžu mať viac ako tri poschodia,
lebo nízkopodlažná sú tri plus jedno poschodie – to sú parametre v ÚPO. My im môžeme stanoviť, že
chceme max. tri poschodia so všetkým. Táto lokalita bude taká veľká skoro ako Nové Sady. Musíme
si podrobne premyslieť, že čo tam chceme mať a ako to celkovo bude vyzerať.
Gudába – môžu ťahať vodu tou stranou od obce ????
Starosta – dostal som otázku, že prečo chceme riešiť zásobovanie vodou na Andač cez ATES
(tlakovou stanicou) a nie zbernými nádržami. Bolo mi aj navrhnuté, kde by mohli byť umiestnené a že
by to bolo najlepšie. Preto musíme všetko prebrať a premyslieť dopredu, čo tam bude najlepšie. ATES
bude riešiť len Andač a zberné nádrže by doriešili aj Zbehy. Na domovine sa postaví x domov
a nebude tam tlak vody . V prepočtoch to tak vychádza. Teraz je tlak vody dobrý . Chcem sa venovať
žiadosti na environmentálny fond, lebo v súvislosti s týmto mi pripadá logickejšie vybudovať
rozvodnú sieť na Andači a až potom žiadať o nejaký zdroj napájania vody v II.kole. A toto práve
chcem so spol. prebrať, že čo môžu zafinancovať. Možno že zafinancujú celú zbernú nádrž a nám
bude stačiť financovať potrubie smerom na Andač.
Tlaková stanica funguje tak, že keď niekto na Andači pustí vodu tak ona začne tlačiť vodu. Lenže, keď
máme hore zbernú nádrž a dole iba čerpadlo dotlačí do zbernej nádrže, zberná nádrž sa naplní, ona má
približne 400m3, minie sa 100m3 a znova dotlačí do plna. Niečo na spôsob darlingu. A vyrovnáva tlak
automaticky, nie je to závislé , vypadne elektrina – voda pôjde tak či tak. Lebo keď my postavíme
tlakovú stanicu a ony zistia, že im to nebude postačovať , budú chcieť, aby sme ju zväčšili .
Hallo – takže najväčší problém vidíš v tej vode a kanalizácii? Lebo cesta pôjde okolo Odera
Starosta - komunikujem s potencionálnymi investormi, potrebujeme to nasmerovať tak, aby to bolo aj
pre nás dobre, budú sa chcieť napojiť na náš vodovod a na kanalizáciu, treba si jasne povedať čo tam
chceme, akú občiansku vybavenosť, vieme im to dať ako podmienku. Ako prvé bolo prístupová cesta
okolo Odera, druhé - spracované ako doplnok k novému územnému plánu.
Teraz chcú iba naše stanovisko, či môžu začať robiť na doplnku k novému ÚPO.
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
9. Žiadosť TJ Slovan Zbehy .
Starosta prečítal doručený list. Slovenský futbalový zväz zverejnil výzvu „ Rekonštrukcia
infraštruktúry futbalových štadiónov „. Do tejto výzvy by sme sa mali zapojiť so žiadosťou.
Ing. Macho – z tohto projektu v minulosti bola robená nová závlaha na ihrisku, oprávnený žiadateľ
môže byť obec alebo TJ, sú to bežné štandardné veci, ktoré využívajú všetci na okolí. Sú to účelovo
viazané peniaze. Toto je tretia etapa, je na TJ čo chcú, ide hlavne o to, kto bude prijímateľ ale
najlepšie aj najrýchlejšie Obec. Ide aj o spolufinancovanie , TJ by nemala financie aby mohla byť
žiadateľom a spolufinancovať projekt. Na schvaľovanie je vytvorená 8 členná porota, ktorá financie
rozdeľuje.
Kontrolórka - Požiadavka pôjde kam priamo na Slovenský futbalový zväz (SFZ) ?
Ing. Macho – áno. Nie je to komplikovaná dokumentácia

Starosta – žiadosť môže byť pod obcou, ide aj o spolufinancovanie a náš majetok
Ing. Macho – min. čiastka je od 10 do 50 tisíc eur, čím je viacej žiadateľov, tým je čiastka
nižšia.
OZ súhlasí so zapojením sa do výzvy „ Rekonštrukcia infraštruktúry futbalových štadiónov“.
Predkladateľom žiadosti bude Obec Zbehy.
Projektovú dokumentáciu vypracuje Obec Zbehy v spolupráci s TJ Slovan Zbehy a stavebnou
komisiou.
Hlasovanie : za : 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10.Návrh na zvýšenie platu starostu – poslanecký návrh p. Petríka.
Za ten krátky čas sa toho dosť spravilo a hovorili sme o tom že sa postupne zvýši, navrhujem o 30%
zvýšiť.

PhDr. Rác PhD.– dali sme si to na začiatku do podmienok, takže súhlasím s výškou
Gudába – taktiež súhlasím
Fedorová – pripájam sa a súhlasím so zvýšením o 30%
Ing. Macho – aké výsledky ? Prešlo 6 mesiacov, treba predložiť výsledky, čerpanie z rozpočtu
a potom sa môžeme baviť o navýšení
Hallo – niečo sa urobilo, to čo sa robí je tretina alebo štvrtina z toho, čo sa začalo predtým
Na začiatku sme hovorili, že po určitej dobe, po prehodnotení môžeme navýšiť max. do 60 % za celé
volebné obdobie. Ja nie som proti tomu,aby sa zvýšil plat, ale nemusíme hneď 30%, ale postupne
napr. teraz 20% a po určitej dobe môžeme o ďalších 20%
Kontrolórka – na najbližšom zastupiteľstve môžeme predložiť čerpanie rozpočtu
Boli predložené dva návrhy :
1. Návrh na navýšenie o 30% od poslanca Mária Petríka
Hlasovanie : za : 5 ( PhDr. Rác PhD., Gudába, Fedorová, Fusková, Petrík )
Proti: 2 ( Ing. Macho, Hallo )
Zdržal sa: 0
2. Návrh navýšenie o 20 % od poslanca Ivana Hallu – nebolo hlasovanie, nakoľko bol schválený
prvý návrh.

11. Diskusia
Starosta –prebieha rekonštrukcia školskej družiny a jedálne.
Dostal som sťažnosť od rodičov jedného žiaka z našej ZŠ, aby som ako zriaďovateľ riešil
šikanu na našej ZŠ, vyžiadal som si všetky materiály, ktoré majú s týmto prípadom, riešenie
problému neprebiehalo podľa smerníc, nie je to prvý prípad, žiaci nám odchádzajú zo školy,
odporučil som prijať novú smernicu, na škole bola už aj školská inšpekcia, to sa zase týkalo
iného prípadu, ale oba tieto prípady sa udiali u jedného učiteľa, na čo som upozornil, aby to
riešili nejakou disciplinárnou pokutou alebo podobne, dostal som prísľub
PhDr. Rác PhD. – rada školy môže odvolať riaditeľa
Starosta – no to je to krajné riešenie. Sú aj také ohlasy, ale dúfam, že až do takého stavu sa to
nedostane a že sa to viac opakovať nebude. S pani riaditeľkou som riešil aj viac vecí : zmluvu
ohľadom rekonštrukcie družiny, VZN o výške nájmu za priestory – prenájom garáži,
odvádzanie splaškovej vody z bytovky – mali odvoz žumpy zadarmo , platila to škola
Hallo – no je to dosť vecí
Starosta – niektoré veci sa riešili ešte za bývalej p. riaditeľky, rodičia- sťažovatelia chcú, aby
sme postupovali podľa zákona,
Petrík – odchádzajú žiaci zo školy
Starosta – skrátila sa aj pracovná doba v družine, nie je do 17:00 hod. ale iba do 16:00 hod.,
Rodičom čo pracujú v Nitra sa im neoplatí dať deti do družiny, lebo vyzdvihnúť ich o 16:00
hod. nestíhajú, tak ich ani nezahlásia , aj tam detí ubúda, vraj to bolo len dočasne, klasická
odpoveď pani riaditeľky je, že to bude riešiť
Hallo – keď o tomto všetkom viete, tak už sa musí proti tomu niečo robiť, musíme konať
PhDr. Rác PhD. – všetko musí byť zdokumentované
Ing. Macho – vyzvať p. riaditeľku, aby sa dostavila na najbližšie zastupiteľstvo a podala
správu , vysvetlenie o riešení všetkých problémov na škole ( šikanovanie, školská družina,
fakturovanie za odvoz .... )
Fedorová – žiadosť o ďalší kontajner na sklo v obci Andač
- Z detského ihriska bola zobratá hojdačka na opravu a kedy bude daná na miesto, sú
prázdniny a nemajú sa kde deti húpať.
- Sťažnosti občanov, že zastávky sú presklenené a je ta veľmi teplo, treba tam niečo
zasadiť, nech sa zatienia

-

Opakovane navštíviť Holčíkových a upozorniť všetkých čo parkujú nákladné autá
pred domami
Gudába – vjazd nákladných vozidiel na spodnú ulicu opatriť to značkami
- Nemôžeme zazmluvniť obecnú políciu z Lužianok ?
- Zaslať upozornenie o zákaze parkovania nákladných vozidiel na verejnom
priestranstve
Hallo – okap na hádz. ihrisku zanitovať a vyčistiť
- Partia mládežníkov na hádz. ihrisku hrozne hrešia, musí sa zamykať , trvám na tom
určiť otváracie hodiny, odchádzajú nám z ihriska kvôli nim mamičky s deťmi
Ing. Macho – každopádne ihrisko musí mať správcu objektu, určiť prevádzkový poriadok,
ktorý sa budú dodržiavať
12.Prečítanie uznesenia
13.Záver
Zapisovateľ: G.Billová
Overovatelia zápisnice: Monika Fedorová
Michal Gudába

Ing. Adam Žákovič
Starosta obce

