
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18. marca 2015 

na obecnom úrade v Závadke o 17:00 hod 

 

 

Prítomní: Ján Bereš, Juraj Gašpár, Ľudovít Knežo, Jozef Šarik, Ing. Ján Škvarkovský, 

Mgr. Mirón Luterán, Ján Varga 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice  

3. Určenie overovateľov zápisnice  

4. Kontrola plnenia uznesení z 4-8 /2014  

5. Informácia o zrušení združenia ,, Juh Zemplínskej Šíravy“  

6. Prejednanie vstupu do združenia ,, Medzi riekami“  

7. Voľba člena z obecného zastupiteľstva do školskej rady  

8. Informácia o možnosti podania žiadosti o získanie finančných prostriedkov z ministerstva 

financií  

9. Informácia o vývoji dlhu v poisťovniach  

10. Informácia o hospodárení obce za rok 2014  

11. Informácia o prizvaní projektantov na úpravu priestorov materskej školy  

12. Informácia o uchádzačov o zamestnanie v obci pracujúcich na menších obecných službách 

s počtom odpracovaných hodín 64 a 32  

13. Zmena zmlúv o prenájme obecných budov  

14. Prejednanie upozornenia prokuratúry k VZN 2/2013 o niektorých podmienkach držania 

psov a k VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce 

Závadka  

15. Rozpočtové opatrenia 1/2015  

16. Informácia o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia  

17. VZN 5/2015 povodňový plán  

18. Informácia o výstavbe kanalizácie  

19. Informácia o oprave detského ihriska v materskej škole  

20. Informácia o kontajneroch na odpad pri dome smútku  

21. Výberové konanie na prenájom priestorov pohostinstva a autodielne  

22. Vyčistenie potoka Myslina  

23. Výstavba chodníka smerom na Veľké Revištia  

24. Diskusia  

25. Záver  

 

 

 



1. Pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Varga starosta obce.  

2. Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. Ján Škvarkovský. 

3. Za overovateľov zápisnice boli určený Ľudovít Knežo a Juraj Gašpar.  

4. Starosta obce previedol kontrolu uznesení z 10.12.2014 č. 4-8. Poslanci konštatovali 

že boli splnené a zároveň poslanci schválili aj program zasadnutia. 

5. Starosta  obce Ján Varga navrhol poslancom zastupiteľstvá aby, obec Závadka 

vystúpila zo združenia ,, Juh Zemplínskej Šíravy“ nakoľko toto združenie už neplní 

svoju funkciu a zotrvanie v ňom pre obec neprináša žiadne výhody.  Poslanci návrh 

jednohlasne schválili. 

6. Poslanci v tomto bode rozhodovali o vstupe do združenia ,, Medzi riekami“. Toto 

združenie má ciel o všestranný rozvoj Dolného Zemplína , poslanci jednohlasne 

schválili vstup do tohto združenia. 

7. Nakoľko začalo nové volebné obdobie a zmenilo sa aj zloženie poslancov obecného 

zastupiteľstva bolo potrebné vymenovať nového člena do rady materskej školy. 

Poslanci obecného zastupiteľstvá pristúpili k voľbe člena školskej rady. Za člena bol 

zvolený Ľudovít Knežo. 

8. V tomto bode oboznámil starosta obce poslancov zastupiteľstvá o možnosti podania 

žiadosti o získanie finančných prostriedkov z ministerstva financií. Poslanci zobrali 

tieto informácie na vedomie. 

9. Starosta  obce v tomto bode informoval poslancov zastupiteľstva o vývoji dlhu 

v poisťovniach. Dlh sa podarilo stabilizovať a má klesajúci charakter. Poslanci zobrali 

tieto informácie na vedomie. 

10. Starosta obce oboznámil  prítomných o hospodárení obce za rok 2014. Poslanci 

zastupiteľstva zobrali tieto informácie na vedomie. 

11. V tomto bode boli poslancom predložené informácie možnosti prizvania projektantov 

na úpravu priestorov materskej školy. Poslanci zastupiteľstva zobrali tieto informácie 

na vedomie. 

12. Starosta  predložil prítomným informácie o uchádzačov o zamestnanie v obci 

pracujúcich na menších obecných službách s počtom odpracovaných hodín 64 a 32 

mesačne . Nové obdobie týchto prác začne od 01.04.2015 Obec v rámci menších 



obecných služieb zamestná 14 osôb , ktorý majú odpracovať 64 hodín a 5 osôb , ktorý 

majú odpracovať 32 hodín.   

13. Poslanci obecného zastupiteľstva  s dôvodu  opakovaného rušenia nočného pokoja 

schválili počtom hlasov 5 zmenu nájomných zmlúv obecných budov. 

14. Na základe upozornenia prokuratúry obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 

vypracovanie dodatkov k VZN 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov a k 

VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území 

obce Závadka. 

15. S dôvodu konania sa referenda, bolo nutné prijať  rozpočtové opatrenie č. 1/2015. 

Poslanci obecného zastupiteľstvo toto opatrenie jednohlasne schválili. 

16. Starosta obce informoval poslancov o  možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia. 

Poslanci zastupiteľstva zobrali tieto informácie na vedomie. 

17. Poslanci jednohlasne schválili VZN 5/2015 povodňový plán obce Závadka. 

18. Starosta informoval poslancov o možnostiach výstavby kanalizácie 

Poslanci zastupiteľstva zobrali tieto informácie na vedomie.  

19. Na žiadosť poslanca Ľudovíta Kneža poslanci prejedávali nutnú opravu detského 

ihriska v materskej škole aby sa skrášli vonkajšie priestory materskej školy ale aby sa 

zlepšila aj bezpečnosť detí.  

20. Starosta obce informoval poslancov o tom, že umelé kontajnery pri dome smútku boli 

vyprázdnené a veľkokapacitný kontajner sa bude vyprázdňovať v spolupráci z firmou 

Agro- Bio Závadka.  

21. V rámci zmeny nájomných zmlúv  na prenájom priestorov pohostinstva a autodielne 

poslanci schválili vyhlásenie výberového konania. Záujemcovia o prenájom týchto 

nehnuteľnosti budú mať možnosť podávať žiadosti do 8.04.2014 do 15:00 hod.      

Výberové konanie bude zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke aj 

z potrebnými informáciami.  

22. Starosta obec informoval poslancov, že v rámci povodňových oparení plánuje 

v spolupráci s pánom Gašparom v stúpiť do jednania s riaditeľom povodia Bodrogu a 

Hornádu závod Michalovce, na spoločnom vyčistení potoka Myslina .  

23. Poslanci v tomto bode preberali možnosti vybudovania chodníka k bytovkám   

smerom na Veľké Revištia, Starosta povedal, že sa bude informovať o tom, aké 



možnosti máme k dispozícii a zároveň požiada o povolenie a pomoc Správu ciest 

Michalovce na jeho  realizáciu.   

24. Do diskusie sa zapojil Pan Mgr. Luterán Miron s problematiku zlého telefónneho 

mobilného signálu a požiadal starostu o jeho riešenie do budúcnosti. Starosta prisľúbil, 

že sa bude informovať a nových možnostiach jeho zlepšenia.   Pán poslanec Ľudovít 

Knežo  informoval poslancov o tom, že podal žiadosť na povolenie výrubu stromov, 

ktoré sa nachádzajú pred oknami materskej školy z dôvodu bezpečnosti detí. Výrub 

stromov bol povolený. Pán poslanec Knežo  ako novozvolené zástupca do rady 

materskej školy za obec prisľúbil, že pri výrube bude nápomocný. 

25. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.  

 

 

V Závadke dňa 18.03.2015 

 

Overovatelia : Ľudovít Knežo   Zapisovateľ : Ing. Ján Škvarkovský 

                        Juraj Gašpar     Starosta obce : Ján Varga  

 

 

 

 

 

 

 


