ZÁPISNICA
Z zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zbehy
zo dňa 11.septembra 2017

P r o g r a m odsúhlasený OZ:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Správa starostu obce
4. Návrh VZN č.1/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zbehy a Zbehy
časť Andač
5. Predaj obecného pozemku p.Szoradová
6. Zámer predaj pozemku p.Sýkora
7. Žiadosť farského úradu Lukáčovce
8. Havarijný stav strechy – šatne futbalový areál
9. Zámer obnovenia kaplnky
10. Diskusia
11. Prečítanie uznesenia
12. Záver
1.Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Ing.Habiňák
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
OZ - Berie na vedomie overovateľov zápisnice: p.Gudába a Ing.Žákovič
Zapisovateľ: Alena Držíková
Schvaľuje:
Návrhovú komisiu: Ing.Macho a Mgr.Filová
Konštatuje, že: na rokovaní OZ je prítomných 8 poslancov, OZ je uznášania schopné
Schvaľuje: Program rokovania OZ na 11.9.2017
Hlasovanie: 8/8
za: 8/8
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Správa starostu obce
Počas letného obdobia sa podarilo zapojiť sa do rôznych projektov, ako napr. Revitalizácia
pozemkov, Kompostéry, Obnova povrchu multifunkčného ihriska a povrchu hádzanárskeho
ihriska – táto výzva kvôli nedostatku financií bola zadávateľom zrušená.
Pripravila sa projektová dokumentácia na prechody pre chodcov – projekt pokračuje.
Momentálne je na posúdení na dopravnom inšpektoráte. Nasvietenie prechodov a stavebné
úpravy sú predmetom stavebného konania.
Vodovod Andač – projekt tak isto pokračuje, momentálne sa rieši pripojenie čerpadiel na
elektrinu.
Bola podaná projektová dokumentácia na vodovod pre športové ihrisko.
Pripravuje sa výmena oplotenia futbalového ihriska, na čo sme dostali dotáciu 10tis Eur.
Betónové bloky súčasného plotu budú použité na Zberovom dvore.
Územný plán – v roku 2019 sa bude schvaľovať úprava ÚP, pred tým však treba urobiť
viacero krokov. Celková cena úpravy zo strany obce bude predbežne 23.900,- Eur.
Uskutočnilo sa viacero kultúrnych akcií
Začalo sa s búracími prácami Coop Jednoty. V najbližších dňoch by malo byť vydané
stavebné povolenie. Predpokladaný termín dokončenia a otvorenia je predbežne v apríli 2018.

Bola opravená cesta na hornej Domovine, plus sa budú robiť viaceré vysprávky asfaltu
v rámci celej obce.
Nakoľko dochádzalo k tomu, že do kontajnerov na odpad umiestnených na dvore OÚ občania
vyvážali aj odpad, ktorý tam nepatrí, resp. nebezpečný odpad, bude na dvore osadená
oddelovacia rampa, ktorá zamedzí voľný prístup ku kontajnerom a tí občania, čo privezú
odpad, sa budú musieť nahlásiť pracovníkom obecného úradu, ktorí skontrolujú, aký druh
odpadu vyhadzujú.
Nasvietenie cesty od ZŠ smerom na Andač – uvažuje a nasvietiť cesta na každom stĺpe
v počte 28 ks. Navrhované riešenie je od 10 000,- € do 17 000,- €.
Berieme na vedomie.
4. VZN č.1/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zbehy a Zbehy časť
Andač
Schválené: 8/8
5. Predaj obecného pozemku podľa osobitného zreteľa – p. Angela Szorádová – cena
podľa znaleckého posudku 15,35 Eur / m2, celková cena 1458,25 Eur.
Schválené: 8/8
6. Zámer predaja pozemku p.Sýkora – vyhlásenie návrhu na predaj obecného pozemku novovytvorená. parcela č. 208/1 reg.“C“ k.ú. Zbehy o výmere 54m2 podľa osobitného
zreteľa.
Schválené: 8/8
7. Žiadosť Farského úradu Lukáčovce – žiadosť o vysporiadanie časti pozemku na
cintoríne na Andači, aby mohli realizovať svoj zámer rozšírenia kaplnky.
Starosta navrhol zámenu pozemkov na Andači za pozemky pod domom smútku v Zbehoch.
Bude sa rokovať s Biskupským úradom Nitra, Farským úradom Lukáčovce a Zbehy.
Doporučujeme starostovi jednať o výmene pozemkov s farskými úradmi
Schválené: 8/8
8. Havarijný stav strechy – šatne futbalového ihriska – strecha zateká, prší dovnútra, padá
omietka a kusy muriva, strecha nasiakava vodou počas dažďov, situácia je vážna.
Nakoľko je to havarijná situácia, prostriedky je možné čerpať z rezervného fondu.
Odhadovaná cena rekonštrukcie je do 20.000,- Eur.
Schválené: 8/8
9. Zámer obnovenia kaplnky – starosta odprezentoval zámer výstavby kaplnky a jej okolia.
Z pôvodnej kaplnky sa nezachovala žiadna fotodokumentácia, preto bude stavba realizovaná
na základne nových návrhov. Budú oslovení architekti.
Schvaľuje: 8/8
10. Diskusia
Dal sa predĺžiť rozhlas na základe žiadosti občanov.
V najbližších dňoch musí byť vyvolané stretnutie komisie pre pomenovanie ulíc. Odpoveď p.
Macha – obyvatelia vyjadrili nesúhlas s pomenovaním ulíc.

V dedine sa musí riešiť označenie hlavných objektov orientačnými tabuľami na niekoľkých
miestach.
Na zdravotnom stredisku sa bude behom dvoch troch týždňov robiť výmena strešnej krytiny.
Podbitie cintorína sa bude robiť v októbri. Cena sa predpokladá na približne 10tisíc Eur.
Prebehla rekonštrukcia kuchyne základnej školy. Počas rekonštrukcie sa zistilo, že jeden
z prístrojov je natoľko zastaralý, že už nie je vhodné ho použiť.
Z tohto dôvodu OZ schvaľuje nákup kuchynského zariadenia v hodnote do 4000,- Eur
Schválené: 8/8
Budú osadené viaceré ochranné kovové zábrany na nebezpečných úsekoch miestnych
komunikácií.
Upozorniť vyčistiť priestranstvo okolo autobusovej zastávky na Andači – odstrániť drevené
stĺpy.
Je objednaná kuchynská linka do kultúrneho domu na Andači. A treba dokúpiť veľký
popoľník pred KD.
Na Andači začali čistiť potok. Čistenie prebieha veľmi citlivo, pracovníci navštevujú
dotknutých obyvateľov, cez ktorých pozemky potok prechádza a konzultujú s nimi toto
čistenie.

Zapisovateľka: Alena Držíková
Overovatelia zápisnice:
Ing.Žákovič
p.Gudába

Ing. Ivan Habiňák
Starosta obce

