UZNESENIA
Zo zasadnutia OZ obce Zbehy
konaného dňa 11. decembra 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3.
List adresovaný obecnému zastupiteľstvu
4.
Správa starostu obce
5.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Zbehy za šk. rok 2016/2017
6.
Audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 a audit Individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
7.
Program zasadnutí OZ na rok 2018
8. VZN č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
9.
Dodatok č.1 k VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Zbehy a časti obce Andač
10. VZN č.3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Zbehy a časti obce Andač
11. Stanovisko finančnej komisie k návrhu programového rozpočtu na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 –
2020
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 2020
13. Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 – 2020
14. Úprava rozpočtu v roku 2017
15. Zrušenie Uznesenia č.28/2017 zo zasadnutia OZ Zbehy zo dňa 11.9.2017
16. Opätovné schválenie predaja nehnuteľnosti A.Szorádová s manželom
17. Predaj nehnuteľnosti J.Sýkora
18. Zámena nehnuteľností v k.ú. Andač s farským úradom Lukáčovce
19. Príspevok k Vianociam 2017 - Komunita Kráľovnej pokoja
20. Príspevok za reprezentáciu - majster sveta vo fitnes detí – Michal Müllner
21. Predĺženie nájomných zmlúv – Stolárstvo Balko a Krížik, Kaderníctvo D.Fričová
22. Žiadosť o odkúpenie rozostavanej ČOV - p. Viskup
23. Prečítanie uznesenia.
24. Záver.
Uznesením č. 38/2017
OZ - Berie na vedomie overovateľov zápisnice: p.Fedorová a Ing.Macho
Zapisovateľ: Alena Držíková
Schvaľuje:
Návrhovú komisiu: p. Píš a PhDr.Rác, PhD.
Konštatuje, že: na rokovaní OZ je prítomných 9 poslancov, OZ je uznášania schopné
Schvaľuje: Program rokovania OZ na 11.12.2017
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesením č.39/2017 OZ
A/ berie na vedomie:
Znenie listu od p.Orthovej, bytom Šaľa-Veča adresovaného Obecnému zastupiteľstvu zo dňa 7.9.2017 a doručenéího
na Obecný úrad Zbehy dňa 11.9.2017.
B/ schvaľuje:
Odpovedať pani Orthovej prostredníctvom právneho zástupcu obce v zmysle znenia zápisnice.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesením č.40/2017 OZ berie na vedomie
Správu starostu obce a plnenie uznesení
Uznesením č.41/2017 OZ berie na vedomie
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Zbehy za šk. rok 2016/2017
Uznesením č.42/2017 OZ schvaľuje
Audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 a audit Individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesením č.43/2017 OZ schvaľuje
Program zasadnutí OZ na rok 2018
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesením č. 44/2017 OZ schvaľuje
VZN č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesením č.45/2017 OZ schvaľuje
Dodatok č.1 k VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Zbehy a časti obce Andač
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesením č.46/2017 OZ schvaľuje
VZN č.3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Zbehy a časti obce Andač
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesením č.47/2017 OZ berie na vedomie
Stanovisko finančnej komisie k návrhu programového rozpočtu na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 – 2020
Uznesením č.48/2017 OZ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu na rok 2018 a výhľadovo na rok 2019-2020
Uznesením č.49/2017 OZ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2018
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č.50/2017 OZ schvaľuje
Rozpočet na rok 2018 bez výhrad
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č.51/2017 OZ schvaľuje
Výhľadové rozpočty na roky 2019 – 2020 bez výhrad
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesením č.52/2017 OZ schvaľuje
Úpravu rozpočtu na rok 2017
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č.53/2017 OZ schvaľuje
Zrušenie Uznesenia č.28/2017 zo zasadnutia OZ Zbehy zo dňa 11.9.2017
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č.54/2017 OZ schvaľuje
Predaj nehnuteľnosti A.Szorádovej s manželom Ing.Borisom Szorádom
Schvaľuje:
Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj časti pozemku
vo vlastníctve Obce Zbehy, a to
Novovzniknutú parcelu registra „C“ p.č. 2232/17 – ostatné plochy vo výmere 95m2, parcela vznikla odčlenením
z parcely registra „E“ p.č. 2232/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7911 m2, ktorá je zapísaná v kata/stri
nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade Nitra na LV č.2514 v k.ú. Zbehy, na základe Geometrického plánu
č.27/2017 zo dňa 25.05.2017 vyhotoveného Miroslavom Hubočánim
Do bezpodielového vlastníctva žiadateľov : Angely Szorádovej a manžela Ing. Borisa Szoráda, bytom Počašie 870/9,
Lužianky v podiele 1/1 vzhľadom k celku.
Predaj nehnuteľnosti bude za kúpnu cenu 15,35 eur/m2 podľa znaleckého posudku č.7/2017 .
Osobitný zreteľ pri tomto predaji obecného pozemku je zocelenie pozemkov kupujúcich, nakoľko obecný pozemok
oddeľuje pozemky vo vlastníctve kupujúcich.
Všetky finančné výdavky ( správne poplatky a iné poplatky ) spojené s prevodom nehnuteľnosti bude znášať
žiadateľka, ako kupujúca.
OZ zároveň poveruje starostu k podpisu kúpno-predajnej zmluvy.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č.55/2017 OZ schvaľuje
Predaj nehnuteľnosti pánovi Jurajovi Sýkorovi
Schvaľuje:
Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj časti pozemku
vo vlastníctve Obce Zbehy, a to
Novovzniknutú parcelu p.č. 208/01 – ostatné plochy vo výmere 54m2, parcela vznikla zlúčením parciel p.č.208/4
trv.tráv.porasty o výmere 38m2 a p.č.1617/1 – ostatná plocha o výmere 7344 m2,ktoré boli zlúčené a znovurozdelené,
odčlenením vznikla parcela č. 208/1 – ostatná plocha o výmere 54 m2, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností
vedenom na Okresnom úrade Nitra na LV č.2514 v k.ú. Zbehy, na základe Geometrického plánu č.140/2017 zo dňa
24.05.2017 vyhotoveného spoločnosťou GEO NITRA s.r.o.
Do vlastníctva žiadateľa : Juraja Sýkoru v podiele 1/1 vzhľadom k celku.
Predaj nehnuteľnosti bude za kúpnu cenu 13,06 eur/m2. Cena bola určená priemerom posledných troch po sebe
nasledujúcich predajov obecného pozemku s osobitným zreteľom. Vzhľadom k nízkej cene sa neprihliada na cenu
určenú znaleckým posudkom.
Osobitný zreteľ pri tomto predaji obecného pozemku je zocelenie pozemkov kupujúceho.
Všetky finančné výdavky ( správne poplatky a iné poplatky ) spojené s prevodom nehnuteľnosti bude znášať žiadateľ,
ako kupujúci.
OZ zároveň poveruje starostu k podpisu kúpno-predajnej zmluvy.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č.56/2017 OZ schvaľuje
Zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Andač a s vypracovaním potrebných znaleckých posudkov na dom
smútku.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Uznesením č.57/2017 OZ schvaľuje
Príspevok k Vianociam 2017 - Komunita Kráľovnej pokoja vo výške 50,- Eur
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č.58/2017 OZ schvaľuje
Príspevok za reprezentáciu a za získanie titulu Majster sveta vo fitness detí – Michalovi Müllnerovi vo výške 500,Eur a zároveň zápis do Pamätnej knihy obce Zbehy.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č.59/2017 OZ schvaľuje
A/ predĺženie nájmu Kaderníckej prevádzkarne p.Daniele Fričovej – za nezmenených podmienok do 30.6.2018
B/ predĺženie nájmu Juraj Balko a Marián Krížik – do 31.12.2022, pričom do nájomnej zmluvy bude pridaná
podmienka kosenia areálu a udržiavanie poriadku podľa potreby. Ostatné podmienky zostávajú nezmenené.
OZ zároveň poveruje starostu podpisom nájomných zmlúv.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesením č.60/2017 OZ zamieta
Žiadosť o odkúpenie rozostavanej ČOV p.Viskupovi
OZ doporučuje starostovi vyzvať p. Viskupa, nech navrhne iný spôsob spolupráce okrem odkúpenia a následne
predloží investičný zámer.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapisovateľka: Alena Držíková
Návrhová komisia : p. Píš
PhDr.Rác, PhD.

Ing.Ivan Habiňák
Starosta obce

