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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zbehy
zo dňa 25.2.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
Program:
1. Otvorenie zasadnutie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Návrh na schválenie programu zasadnutia.
4. Zámer - vybudovanie chodníka od ZŠ smer Andač - schválenie investície
5. Zámer použiť dotáciu z OZ Radošinka na projekt obnovy hádzanárskeho ihriska
6. Bytový dom Zbehy - schválenie dočasnej prípojky
7. Návrh na zriadenie vecného bremena na elektrickú prípojku pre Bytový dom Zbehy
8. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien stavby:
NA_OKI-Zbehy, Horný koniec, VNK, TS,VNV
9. Kostol v časti obce Andač - schválenie povolenia pre výstavbu kostola
10. Schválenie úväzku hlavného kontrolóra
11. Vyhlásenie nového výberového konania na hlavného kontrolóra obce Zbehy a spôsob voľby
hlavného kontrolóra obce Zbehy
12. Informácie o prebiehajúcom súdnom spore s p. Sabadošovou
13. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a príspevok na zmiernenie nepriaznivých
dopadov zákona – p.Píš
14. Informácie o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch
15. Diskusia
16. Prečítanie uznesenia
17. Záver
1.Otvorenie zasadnutia uskutočnil starosta obce .
2. Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch – podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení Schvaľuje: Návrhovú komisiu: Michal Gudába, Mário Petrík v počte 7 / 7 prítomných poslancov
Za overovateľov zápisnice určujem Ing. František Macho , Monika Fedorová
Zapisovateľ: Gabriela Billová
Konštatuje, že: na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov, OZ je uznášania schopné
3. Program rokovania OZ na 25.2.2019 bol doplnený o body:

č. 7.Návrh na zriadenie vecného bremena na elektrickú prípojku pre Bytový dom Zbehy
č. 13. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a príspevok na zmiernenie nepriaznivých
dopadov zákona – p.O.Píš
a zmena znenia bodu č.12 na č. 14. Informácie o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch
schválený v počte 7 / 7 prítomných poslancov

4. Zámer vybudovania chodníka od ZŠ smer Andač
V súčasnosti máme v obci dva nevybudované chodníky popri hlavných cestách a to smer Andač, smer Nové Sady. Je
viacero dôvodov prečo začať chodníkom od základnej školy v smere na Andač a to najmä: riešenie dopravnej situácie
pri ZŠ a plánovaná rekonštrukcia povrchu vozovky od ZŠ smerom na Andač.
Od roku 2014 máme hotovú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie k tomuto chodníku. Projekt bol
rozdelený do 3 etáp:
Rekonštrukcia chodníka ( ktorý bol zničený pri osádzaní vodovodu ) o dĺžke 450 m
výstavba chodníka 566 m
odvodnenie križovatky pomocou žľabu o dĺžke 13m
Momentálne mám k dispozícii dve cenové ponuky okolo 100.000,- eur .
Pri tvorbe rozpočtu som s takouto sumou nepočítal, pretože som predpokladal, že chodník budeme realizovať po
etapách tak ako bol naprojektovaný. Z informácií od Ing. Gabaja z regionálnej správy ciest ,ktorý nám dozoroval
výstavbu chodníkov aj v minulosti a predbežne sme dohodnutý, že bude stavebným dozorom aj pri tejto stavbe
vyplýva, že ideálne je pristúpiť k realizácii celého chodníka a to najmä z dôvodu spomínanej rekonštrukcie povrchu
vozovky od ZŠ až po Andač. Na povrch novej vozovky sa sťahuje záruka 30 mesiacov počas, ktorých by nám
nemuselo byť vydané súhlasné stanovisko k výstavbe chodníka, nakoľko môže prísť k porušeniu vozovky pri
výstavbe. V rozpočte sa nám podarilo nájsť potrebné množstvo financií, presunutím položiek v kapitálových
výdavkoch. Cieľom tohto bodu programu rokovania je, aby sa odsúhlasil zámer výstavby a tým by som mohol začať s
prípravou potrebných náležitosti k výstavbe chodníka. Na budúcom OZ by sa vykonali potrebné zmeny v rozpočte
obce.
Otváram diskusiu a následne prejdeme k hlasovaniu .
Starosta : Informácie o financiách – návrh úprav kapitálových výdavkov .
Informoval o situácii ohľadom jednoduchých pozemkových úpravách . Ide o vysporiadanie pozemkov pod
kanalizáciu a preto ako prvé je priorita určiť kde bude naša obec napojená na akú čističku a potom postupovať
s vysporiadaním pozemkov, alebo možno vyriešiť zriadením vecných bremien, ktoré sa zriaďujú až po kolaudácii
kanalizácie.
Ing. Macho - Určite by som nepoužil peniaze svoje - teda obecné – vychádzajú opakované vízie dotácií z fondov
a použiť radšej tie na výstavbu chodníka
Hallo – počkať s výstavbou chodníka , keď sa bude robiť kanalizácia zase sa poškodí
Ing. Macho – v lete už budú nové výzvy , bývajú na rekonštrukciu a výstavbu chodníka, treba využiť tie peniaze
a prioritou našou a aj občanov je výstavba kanalizácie .
PhDr. Rác PhD. – otázka, či budeme sporiť peniaze na niečo čo sa nemôže vybudovať a zatiaľ nebudeme robiť
chodníky ? Prečo sa za obdobie 16. rokov nerobili chodníky z fondov?
Starosta – vybudovanie kanalizácie je ďaleko, a nakoľko sa ide robiť realizácia cesty tak preto navrhuje zrealizovať
výstavbu tohto chodníka
Držíková – kde máme istotu, že pri oprave cesty nám nepoškodia náš nový chodník
Hallo – nebolo by lepšie, najskôr nech urobia opravu cesty a potom urobiť chodník a tým počkáme na letnú výzvu a
ak by nebola, tak vtedy presunúť peniaze a použiť naše na výstavbu chodníka.
Fusková- jednoznačne je to nebezpečný úsek a chodník je potrebný. A tak isto aj pri ceste na Nové Sady.
PhDr.Rác PhD. – takže počkáme na výzvu a ak nebude tak použiť naše peniaze ? Do kedy budeme čakať ?
Petrík – a keď bude výzva tak by sa peniaze dali použiť na obidva chodníky?
Ing. Macho – áno, boli by to dva projekty
Starosta – problém je v tom, že pozemok kade by mal byť chodník vystavený nie je v našom vlastníctve , vlastníkom
sú Železnice SR a preto dotáciu na výstavbu z fondov nedostaneme. Preto ak chceme chodník budeme musieť použiť
len vlastné prostriedky.
Starosta prečítal písomné vyjadrenie poslanca Ing. Ivana Habiňáka, ktorý je t.č. PN a tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: za: 5 ( PhDr.Rác PhD., Gudába, Fedorová, Fusková, Petrík )
proti: 0
zdržal sa: 3 ( Držíková, Macho, Hallo )
5. Zámer použitia dotácie z OZ Radošinka na projekt obnovy hádzanárskeho ihriska
Starosta – dal vypracovať vizualizáciu hádz. ihriska a v apríli by sme mohli dostať dotáciu 18500,- z OZ Radošinka
a fin. využiť na obnovu hadz. ihriska. Požiadal poslancov aby sa vyjadrili či majú nejaké návrhy :
Starosta – ešte informoval, že navrhuje vybudovať detské ihrisko, investori Bytový dom Zbehy prisľúbili poskytnúť
nejaké finan. prostriedky, plánuje urobiť rekonštrukciu plochy ihriska aby neboli jamy a nestála na ploche voda
Ing. Macho – z čoho ,akého materiálu bude povrch ihriska
Starosta – leštený betón . Mantinely – vybudovať svojpomocne z bežných výdavkov obce, nechce navyšovať náklady
a taktiež osloviť firmu Retic o spoluprácu, Budova – zatiaľ zostane, len mierne opravy

Starosta - Uvidíme, aký bude architektonický návrh a podľa toho sa rozhodneme, čo bude s tribúnou
Ing.Macho – aké bude využitie ihriska, rozmerovo či bude zachovaná plocha hádzanárskeho ihriska
Hallo – ide o to, aby sa tam dal trénovať futbal, hádzaná, tenis , nie je potrebné hneď búrať tribúnu, možno sa bude
dať nejako ešte opraviť a navrhuje, aby sa hlavne opravili a urobili lavičky okolo plochy , nedávať kari rohože za
bránky dať siete ako na futbalovom ihrisku a pokiaľ nebude určený správca ihriska, tak ihrisko nebude pod dozorom
a bude ničené. Už v minulosti navrhoval, že býva blízko a mohol by mať ihrisko pod kontrolou, čo sa týka aj
uzamykania a dozoru, aby sa majetok neničil. A taktiež navrhuje trávnaté plochy na kosenie vyrovnať.
Starosta - Zámer je jasný, že ak nám budú pridelené peniaze , budú investované do hádzanárskeho ihriska.
Ing. Macho – pokiaľ bude príjem z dvoch fondov, nemôžeme ich použiť na jeden projekt
Peniaze z fondov majú dobu udržateľnosti na x rokov a počas tej doby nemôžu byť použité iné peniaze na ten istý
zámer.
Starosta prečítal písomné vyjadrenie poslanca Ing. Ivana Habiňáka, ktorý je t.č. PN a tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: za: 7 ( Držíková, Fedorová, Fusková, PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Ing. Macho)
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Návrh na schválenie dočasnej prípojky pre Bytový dom Zbehy
Návrh na schválenie, v súlade so Zmluvou o nájme medzi zmluvnými stranami Obec Zbehy a Bytový dom Zbehy,
s.r.o. zriadenie a užívanie dočasnej elektrickej prípojky pre projekt pod pracovným názvom „Bytový dom Zbehy“, na
pozemku, vo vlastníctve Obce Zbehy, IČO:00 308 668, so sídlom Zbehy 69, 951 42 Zbehy, v spoluvlastníckom
podiele 1/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Zbehy, zapísanom na Liste vlastníctva č.2514, a to :
 Pozemok – parcela registra „E“, číslo parcely 337/1 – ostatná plocha o výmere 6648m2
Macho - Vypracovať dodatok k zmluve, aby bol presne určený termín a to do 30 dní po realizovaní prípojky dať terén
do pôvodného stavu. Sankcia 5000,- €.
Starosta prečítal písomné vyjadrenie poslanca Ing. Ivana Habiňáka, ktorý je t.č. PN a tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: za: 8( Držíková, Fedorová, Fusková, Gudába, PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Ing. Macho)
proti: 0
zdržal sa:0
7.Návrh na zriadenie vecného bremena na elektrickú prípojku pre Bytový dom Zbehy
Návrh na zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena in personam, ktoré spočíva v
povinnosti povinného z vecného bremena – Obec Zbehy, IČO: 00 308 668, so sídlom Zbehy 69, 95142 Zbehy (ďalej
ako „povinný z vecného bremena“) strpieť na časti pozemkov, vo vlastníctve Povinného z vecného bremena, v
spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Zbehy, zapísaných na Liste vlastníctva č.
2514, a to:
•
pozemok - parcela registra “E“, číslo parcely 337/1 – ostatná plocha o výmere 6648 m2,
•
(ďalej ako „Zaťažená nehnuteľnosť“)
v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 10/2018 na vyznačenie vecného bremena práva uloženia a údržby
inžinierskych sietí, vyhotoveného dňa 6.11.2018, úradne overeným Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pod
číslom G1 2771/2018 zo dňa 21.11.2018, ako koridor vecného bremena,
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetickej stavby a jej odstránenie,
v prospech oprávneného z vecného bremena:
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518
Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SR
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3879/B
(ďalej ako „Oprávnený z vecného bremena“)
Hlasovanie: za: 8 ( Držíková, Fedorová, Fusková, Gudába, PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Ing. Macho)
proti: 0
zdržal sa: 0

Prijatím uznesenia zrušiť Uznesenie č.30/2018 zo dňa 27.12.2018.
8. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na elektrické zariadenia a rozvody, ktoré
budú realizované v rámci stavby : NA_OKI_Zbehy, Horný koniec, VNK, TS,VNV.

Zriadenie vecných bremien, za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške
9 €/m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. .
Ide o nasledovné nehnuteľnosti vedené v LV č. 2514, k.ú. Zbehy
Parc.č. 2068/4 reg.KN “E“ ostatné plochy o výmere 242m2
Parc.č. 2092/2 reg. KN „E“ ostatné plochy o výmere 3951m2
Hlasovanie: za: 8( Držíková, Fedorová, Fusková, Gudába, PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Ing. Macho)
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Povolenie pre výstavbu kostola v časti obce Andač
K dispozícii maketa kostola.
Starosta – uvažovalo sa že sa zamenia pozemky kde je Dom smútku a
Stačí schváliť výstavbu kostola – pozemok pod samotnou stavbou v budúcnosti darujeme cirkvi Lukáčovce alebo
zriadime vecné bremeno. Dom smútku bude zbúraný a na jeho mieste bude vystavený nový kostol . Financovať
výstavbu to bude anonymný darca.
Prijatím uznesenia zrušiť Uznesenie č. 16/2018 zo dňa 25.6.2018 a ( doplniť celé znenie tohto uznesenia.)
Hlasovanie: za: 8 ( Držíková, Fedorová, Fusková, Gudába, PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Ing. Macho)
proti: 0
zdržal sa: 0
10.Úväzok hlavného kontrolóra obce Zbehy 0,27 %.
Hlasovanie: za: 8 ( Držíková, Fedorová, Fusková, Gudába, PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Ing. Macho)
proti: 0
zdržal sa: 0
11. Vyhlásenie nového výberového konania na hlavného kontrolóra obce Zbehy
- Nakoľko sa prihlásil iba jeden kandidát, ktorý nespĺňal požadované podmienky OZ vyhlasuje nové výberové
konanie na voľbu hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019 - 2024 v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č.369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za stanovených podmienok:
a) Vyhlasuje deň voľby na hlavného kontrolóra obce Zbehy : 15.apríl 2019
b) Voľby zverejniť na úradnej tabuli obce, na WEB stránke Obce Zbehy , Úrade práce s.k.a v regionálnej tlači
Prijatím uznesenia zrušiť Uznesenie č. 17/2018 zo dňa 27.12.2018
Hlasovanie: za: 8 ( Držíková, Fedorová, Fusková, Gudába, PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Ing. Macho)
proti: 0
zdržal sa:0
- Spôsob voľby a podmienky pre uchádzačov na post hlavného kontrolóra obce
Macho - Treba sformulovať nové požiadavky
Rác – zistiť, ako majú okolité obce, či ich kontrolór nechce na úväzok pracovať aj v našej obci
Hallo – dali sme si vysoké kritériá, nič sme tým neporušili
Požiadavky :
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe. a s uvedením pracovnej pozície
- bezúhonnosť
- znalosť noriem samosprávy, znalosť zákona o verejnej správe výhodou
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra

Prijatím uznesenia zrušiť Uznesenie č. 18/2018 zo dňa 27.12.2018
Hlasovanie: za: 8 ( Držíková, Fedorová, Fusková, Gudába, PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Ing. Macho)
proti: 0
zdržal sa: 0
12. Starosta obce informoval prítomných poslancov o Rozsudku Okresného súdu Nitra v spore s pani Sabadošovou .
„Spor sme prehrali na tej najnižšej úrovni a nakoľko sa súdu zúčastňoval bývalý p. starosta Ing. Habiňák, prečítam
jeho písomné vyjadrenie, s ktorým sa aj ja stotožňujem. „
Písomné vyjadrenie poslanca Ing. Ivana Habiňáka, ktorý je t.č. PN tvorí prílohu zápisnice.
PhDr. Rác PhD. - Ide o morálny princíp, takýchto prípadov by nám v obci vyskočilo X . Navrhujem pokračovanie
v súdnom spore s p. Sabadošovou.
Ing. Macho – jednoznačne pokračovať v súdnom spore
Hlasovanie: za: 8 ( Držíková, Fedorová, Fusková, Gudába, PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Ing. Macho)
proti: 0
zdržal sa: 0
13.Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a príspevok na zmiernenie nepriaznivých dopadov

zákona – prijatá žiadosť od p.Píša
Ing. Macho – navrhuje dať vypracovať sociálnej komisii smernice na poskytovanie sociálnej služby
a príspevok na zmiernenie nepriaznivých dopadov zákona, určiť si podmienky a podľa nich potom rovnako
postupovať pri prijatých žiadostiach
OZ berie na vedomie žiadosť p. Píša
14. Informácie o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch:













Zmena územného plánu – v priebehu marca 2019 projektant bude informovať poslancov so stavom
územného plánu
Zelené plochy – prerába sa realizačný výkres plochy pri futbalovom ihrisku kde sa počíta s tým, že budova
športovej haly sa prerába na kultúrny dom. Dotácia bude krátená o 10% z dôvodu, že bola chyba pri VO – zle
zadané parametre - diskriminačné podmienky. Najbližšie by sa malo začať s lokalitou pod železničnou
zastávkou a potom ďalšie lokality.
Kompostéry – firma, ktorá vyhrala súťaž sa neozývala, posúva termíny dodania kompostérov .
Dopravná situácia ( zrkadlo) – dopravná situácia na križovatke smer Čakajovce pri zrkadle –
1. žiadosť na riešenie dopravnej situácie – osadenie nového zrkadla
2. pomocou kruhového objazdu ( vysporiadať pozemky v okolí, nakoľko nie sú v našom vlastníctve í )
Pošta – rokuje sa s Telekomunikáciami, ktoré sú vlastníkom nehnuteľnosti , na cene odpredaja nehnuteľnosti
Jednota – stretnutie s riaditeľom COOP Jednoty – ohľadom parkoviska pred predajňou.
Zároveň bola riešená možnosť odpredaja budovy predajne v našej časti obce Andač
Wifi – uspeli sme, dostali sme dotáciu
Traktor – John Deere 3038E, cena 13999,- € bez DPH a zakúpenie čelného nakladača a vlečka s vyklápaním
2642,-€ , mulčovač 2600,- €
Komunitný plán sociálnej starostlivosti – spracovaný v januári 2019 náklady 100,- €
Zberný dvor na zelený odpad
Skládka na Andači – opakujúci sa problém , navážané veľké množstvá odpadu hlavne od autíčkarov, ale aj
nábytok – problém je v riešení

15. Diskusia
Starosta: Školská kuchyňa – kapacita, svojich stravníkov máme vykrytých a so stravovaním
stravníkov v Čabe a v Čakajovciach končíme
Zber zeleného odpadu od občanov – spôsob zberu - predložiť návrhy
Zmena prevádzkového poriadku multifunkčné ihrisko Zbehy –
starosta -umožniť deťom prístup na ihrisko bezplatne, nemajú kam deti chodiť

Ing. Macho – navštíviť iné ihriská, ktoré sú verejne otvorené v akom sú stave a naše
multifunkčné ihrisko by dopadlo tak ako je teraz hádzanárske ihrisko
Hallo – nie je dobré, aby deti platili, ale vidím sám ako všetko zničia aj na hádzanárskom ihrisku
PhDr. Rác PhD. – keď chceme mať ihrisko pre deti bezplatne – musíme mať správcu, ktorý ho
bude spravovať a toho musí obec platiť
Brigáda upratovanie dediny – návrh uskutočniť celoobecnú brigádu na vyčistenie našej obce
Držíková – oboznámila so správou finančnej komisie o prerozdelení financií organizáciám a ďalšie žiadosti
navyše, na ktoré neboli vyčlenené financie , tak komisia navrhuje poskytnúť z bežného rozpočtu obce
Výpadok obecnej stránky – nebola prístupná .
Obecný rozhlas – nepočuť, seká, nie je zrozumiteľné čo sa hlási – sťažnosti od občanov
Hallo – zrkadlo na zákrute pri Laukovi na Holotke je rozbité – pravdepodobne kameňmi, potrebné vymeniť
- info. ohľadom Telekomu, čo roznášajú letáky po obci, robia prieskum ohľadom vedenia nových káblov –
starosta – zistí bližšie informácie
16. Prečítanie uznesenia
17. Záver

Zapisovateľ: G.Billová
Overovatelia zápisnice: Ing. František Macho
Monika Fedorová

Ing. Adam Žákovič
Starosta obce

Súdny spor o určení vlastníctva – Sabadošová Eva

Vzhľadom k tomu, že som súčasne PN a nemôžem sa zúčastniť rokovania OZ Zbehy vydávam toto stanovisko
k súdnemu sporu o určenie vlastníctva k pozemku Evy Sabadošovej.

Môj názor je nasledovný: podať odvolanie voči výroku Okresného súdu, vzhľadom k tomu, že neboli jasne
preukázané dokumenty, ktoré by preukázali vlastnícky vzťah časti parcely č. 814/2 v k.ú. Zbehy.
Podľa môjho názoru rod. Sabadošová oplotila väčšiu časť pozemku než nadobudla kúpou a túto časť si chce teraz
privlastniť. Ak by z danej obecnej parcely niečo odkúpila, existoval by nejaký geometrický plán alebo vymeriavací
výkres, ktorý by obsahoval plochu, ktorú rodina Sabadošová zakúpila ako aj ich susedia. Nevie sa určiť akú výmeru
kúpila, ani za akú sumu. Môže to mať za následok, že ľudia, ktorí v minulosti oplotili nad rámec svojho pozemku,
budú sa dožadovať nadobudnúť pozemky rovnakým spôsobom, pričom obec príde o obecné pozemky. Tiež dávam
do pozornosti, že za výmeru, ktorá je nad rámec ich výmery na LV neplatili daň z nehnuteľnosti. Platili čisto iba za
údaje obsiahnuté v LV.
Ďalej obec má k dispozícii dokument, v ktorom je spomínané, že počas výstavby RD môžu časť obecnej parcely, ktorá
je predmetom súdneho sporu dočasne užívať za účelom uskladnenia materiálu pri výstavbe RD. Po skončení výstavby
najneskôr do 3 rokov po výstavbe musia pozemok uvoľniť a provizornú ohradu odstrániť.
Môj osobný pocit zo sudcu hneď na začiatku súdneho procesu bol, že sudca je voči obci zaujatý. Podľa môjho názoru
je výrok súdu z nepodložených dokladov a domienok.
Toto stanovisko žiadam uviesť aj v zápisnici zo zasadnutia OZ Zbehy.
V Zbehoch 22.02.2019

Ing. Ivan Habiňák

Stanoviská k bodom programu OZ Zbehy konaného dňa 25.02.2019 o 17.00 hod.

Vzhľadom k tomu, že som súčasne PN a nemôžem sa zúčastniť rokovania OZ Zbehy vydávam tieto stanoviská:

K bodu č. 4 – zámer budovania chodníka od ZŠ smer Andač – investíciu schvaľujem, nakoľko už v minulosti sa akcia už
pripravovala po projekčnej stránke s následným vydaním stavebného povolenia. Keďže z programu nie je jasné
z akých financií akcia bude krytá, navrhujem krytie z dotácií zo štátneho rozpočtu resp. z fondov EÚ – čiže čakať na
výzvu. Som proti tomu, aby bola krytá z vlastných zdrojov obce, nakoľko tieto treba použiť na dôležitejšie investície
ako je vysporiadanie pozemkov pod kanalizáciu, čo je aj priorita súčasného vedenia obce, alebo pri spolufinancovaní
akcií, ktoré sú kryté z dotačných grantov. Bezpečnostná dopravná situácia nie je až taká kritická, čo potvrdzujú aj
štatistické ukazovatele. Na zlepšenie bezpečnosti sa namontovalo verejné osvetlenie na každý stĺp. Preto sa treba
správať k obecným financiám zodpovedne a šetrne.
K bodu č. 5 – použitie dotácie z OZ Radošinka na projekt obnovy hádzanárskeho ihriska – projekt podporujem,
nakoľko pri tvorbe stratégie LEADER z OZ Radošinka bolo s daným programom uvažované, len musím upozorniť, že
výška dotácie pre obce nie je vysoká, bola odhadovaná cca do 20.000 Eur. Ak sa má niečo riešiť, musí sa to robiť
ucelene, tak aby akcia bola aj ukončená.
K bodu č. 6 – dočasná prípojka k bytovému domu Zbehy – schvaľujem s tým, že poslanci budú oboznámení s faktami
čo to obnáša pre obec.
K bodu č. 7 – uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve – súhlasím, poukazujem na výšku odplaty v prospech obce 9,Eur/m. Nie je mi jasné ako bola táto suma vypočítaná – či nie je potrebný znalecký posudok.
K bodu č. 8 – kostol v časti obce Andač – súhlasím, ale upozorňujem, že je potrebné vydať súhlas na odstránenie
stavby domu smútku, ktorá je bez súpisného čísla.
K bodu č. 9 – úväzok kontrolóra – súhlasím s úväzkom 0,27.
Toto stanovisko žiadam uviesť aj v zápisnici zo zasadnutia OZ Zbehy.

Ing. Ivan Habiňák

