Zápisnica
Zo zasadnutia OZ obce Zbehy
konaného dňa 26.februára 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Správa starostu obce – stav projektov.
4. Vysporiadanie pozemku – verejného priestranstva.
5. Diskusia
6. Prečítanie uznesenia.
7. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
OZ - Berie na vedomie overovateľov zápisnice: p.Fedorová a Mgr.Filová
Zapisovateľ: Alena Držíková
Schvaľuje:
Návrhovú komisiu: Ing.Macho a PhDr.Rác, PhD.
Konštatuje, že: na rokovaní OZ je prítomných 8 poslancov, OZ je uznášania schopné
Schvaľuje: Program rokovania OZ na 26.2.2018
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Správa starostu obce – stav projektov
Správa starostu obce – stav projektov:
Kompostéry – projekty prebehli kontrolami, prebieha odborná kontrola. Preposielali sme materiály, ktoré boli
potrebné doložiť.
Celoobecný vodovod dokončenie –žiadosť na Envirofond – je v riešení.
Projekt na výzvu západoslovenského futbalového zväzu – 49 tisíc – 25% spolufinancovanie – športový areál.
Žiadosti na kultúru a šport - podávané na jeseň, zatiaľ sú v riešení .
Na Úrad Vlády bol ešte v roku 2017 podaný projekt pozostávajúci z troch častí, jeho výzva bola zrušená. V roku
2018 bola výzva znovu vypísaná a z aktivít, ktoré boli predtým v projekte –a to rozšírenie detského ihriska, nákup
športovej výbavy a výmena povrchu multifunkčného ihriska, sa zmenila na dve aktivity a to tak, že výmena povrchu
multifunkčného ihriska vypadla z dôvodu, že ihrisko bolo vybudované pred rokom 2011. Najnáročnejší projekt , ktorý
obec podávala „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy „ je stále v riešení , prešlo formálnou,
administratívnou kontrolou a prebieha kontrola odborná. Najväčším problémom projektu je plocha vo vlastníctve
SPF parc. č. 211, ktorú obec musí získať do svojho vlastníctva. Bude sa jednať o čas a ochotu vyhovieť obci na
získanie uvedeného pozemku. Doba prevodu môže trvať dva až tri mesiace a to môže ohroziť celkový projekt, že obec
nepreukáže vlastnícky vzťah k predmetnému pozemku. Vysporiadanie bude riešené delimitačným protokolom zo SPF.
Boli osadené smerové tabule na viacerých miestach v obci v celkovom počte 6 ks.
Obec získala certifikát Pečať rozvoja obcí a miest - ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Z 2226 obcí a miest
Slovenska prešlo hodnotením 39,09 %. Je to ako podiel obcí, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou
pre trvalo udržateľný rozvoj. Pečať je registrovaná ochrannou známkou Národného informačného strediska SR.
Vodárenská spoločnosť vyvolala rokovanie o prepojení vodovodu obcí Zbehy – Čakajovce za účelom skvalitnenia
dodávky pitnej vody. Celú akciu bude financovať Západoslovenská vodárenská spoločnosť.
Firma Viskup podali obci žiadosť o prenájom skeletu ČOV. Po konzultácii s OÚ Nitra- starostlivosti o životné
prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, by bol uskutočniteľný. Investícia do
rozostavanej stavby od súkromného investora sa predpokladá cca 500 tis. Eur. Spoločnosť, ktorá chce uskutočniť

v obci výstavbu súkromných bytoviek by mala v budúcnosti záujem investovať do kanalizačnej siete , sprevádzkovať
ju za predpokladu, že bude vybudovaná ČOV.
Do 30.6. 2018 musia mať obce vypracované a schválené komunitné plány – je to systém riešenia sociálnej situácie
v obci.
Doporučujeme starostovi zabezpečiť a nájsť spracovateľa komunitného plánu.
Schválenie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Vysporiadanie pozemku – verejného priestranstva.
Na základe listu zo dňa 8.2.2018 zo SPF obec pristúpi k vysporiadaniu pozemku vo vlastníctve SPF evidovanom na
LV č. 2515,parc.č. 211 o výmere 1639 m2. Z toho obec podľa novovytvoreného GP č. 45/2018 zo dňa 25.2.2018
vypracovaný spoloč. GEO Nitra s.r.o. Ing. Marekom Blaškom , delimitačným protokolom prevezme do vlastníctva
novovzniknutú parcelu 211/1 o výmere 1452 m2. Jedná sa o zastavanú plochu, ktorú obec využíva ako verejné
priestranstvo, bola vybudovaná pred rokom 1991, presnejšie v rokoch 1982 až 1983. Od tej doby sa obec o plochu
stará, udržiava ju a nerušene využíva pre svoj prospech.
OZ podá žiadosť o delimitáciu a prevzatie do vlastníctva obce protokolom o odovzdaní majetku podľa §14d ods. 1
zákona o majetku obcí .
Schválenie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Diskusia:
Ing.Žákovič - sa informoval o podanom projekte, ktorý sa má realizovať na ihrisku.
M. Fedorová - Kostolík v Andači – občania sa informovali, prečo sa mení kostolík na dom smútku a dom smútku na
kaplnku. Kňaz to na omši ľuďom vysvetlí.
Na Andači vzniká nový Kynologický klub APA ANDAČ. Bude pôsobiť v kynologickom areáli na Andači.
Obojstranné parkovanie na Andači je potrebné v prípade potreby riešiť políciou. Ak budú sťažnosti, treba ich obci
predložiť písomne, aby obec mohla riešiť problém.
M.Gudába - Na železničnej stanici na Andači – posunúť betónové stĺpy do cesty, aby sa tam autá nedostali
a nevyhadzovali odpad.
M.Fedorová - Vysprávky výtlkov a nové povrchy sa budú robiť v období marca – apríla.
Požiadavka na zakúpenie obrubníkov pri Svätého Janka na Andači.
Starosta - Kaplnka Zbehy – statik posudzuje projekt kvôli náročnosti konštrukcie.
Doporučujeme starostovi obce písomne vyzvať COOP Jednota SD k úprave vonkajších priestorov – fasády budovy
starého obchodu.
Overovatelia zápisnice:
p.Fedorová
Mgr.Filová

Zapisovateľka: A.Držíková

Ing. Ivan Habiňák
Starosta obce

