ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Závadka konaného dňa
07. 06. 2019
Starostka obce privítala poslancov OZ a verejnosť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Konštatovala , že sú prítomných 4 poslanci a preto je dnešné zasadnutie uznášania schopné.
Predstavila hlavnú kontrolórku obce p, Mgr. Annu Kosánovú.
Poslancov OZ a verejnosť oboznámila s navrhovaným programom:
1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2019.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018.
6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.
7. Schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
8. Schválenie VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ.
9. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2019.
10. Investičný zámer – výstavba chodníka k bytovým domom
11. Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových stávok.
12. Informácia o finančnej situácii a stave majetku obce.
13. Informácia o možnosti zavedenia optického internetu v obci.
14. Pohyb obyvateľov v intraviláne a extraviláne obce
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie.
17. Záver
Pristúpila k hlasovaniu, aby sa poslanci vyjadrili či súhlasia s navrhovaným programom.
Poslanec OZ Ing. Mihók žiadal doplniť body programu. Pani starostka upresnila, že už tieto body sú
súčasťou iných bodov navrhovaného programu, netrval na svojej požiadavke..
Za : 4
Proti :0
Zdržal sa: :0
Neprítomný:1
Za zapisovateľku určila Bc. Viktóriu Timkovú
Za členov návrhovej komisie: p- Martina Berešová, p. Ľudovít Knežo, Ing. Dušan Mihók
Za overovateľov boli určení: p. Martina Berešová , p. Ján Semko,
Za : 4
Proti :0
Zdržal sa:
Neprítomný:1
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
program zasadnutia, zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
bod programu č. 2: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
Starostka konštatovala, že uznesenia prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva boli splnené. Konkrétne
k uzneseniu č. 6/2019: dňa 26.2.2019 sa uskutočnilo výberové konanie na miesto hlavného kontrolóra obce,
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uznesením č. 18/2019 bola s platnosťou od 1.3.2019 na obdobie 6 rokov do tejto funkcie zvolená Mgr. Anna
Kosánová. K uzneseniam č. 9/2019 a 21/2019, ktoré sa týkajú nárokov z ukončenia pracovného pomeru
bývalého starostu oznámila, že všetky záväzky a pohľadávky boli vysporiadané k 31.3.2019 (vyplatené
odstupné vo výške 7 114 eur a preplatená dovolenka 1797 eur, vyrovnaná pohľadávka vo výške 6000 eur.)
Starostka prehlásila, že k tomuto bodu nie je potrebné hlasovať.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
správu o plnení uznesení.
bod programu č. 3: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019.
Starostka spolu s pozvánkou zaslala aj vypracovaný návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavný kontrolór predkladá raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti na schválenie
obecnému zastupiteľstvu. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Závadka na II. polrok
2019 je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktorý zahŕňa vykonávanie kontrol na
všetkých úsekoch nakladania s finančnými prostriedkami obce.
Hlasovanie:
Za : 4
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomný:1
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
A/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 v predloženom rozsahu
B/ poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonávaním kontrolnej činnosti v zmysle predloženého plánu
bod programu č. 4: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018
Pani starostka poprosila Mgr. Annu Kosánovú, aby prečítala svoje stanovisko k záverečnému účtu obce. Slova
sa ujala kontrolórka obce a predniesla svoje stanovisko. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce je súčasťou
príloh zápisnice.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018.
bod programu č. 5: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 a výročnej správy
Záverečný účet obce za rok 2018 bol spolu s pozvánkou zaslaný poslancom OZ k nahliadnutiu a oboznámeniu
sa. Pani starostka vyzvala prítomných poslancov či sa chce niekto vyjadriť k predkladaným dokumentom.
Keďže nikto nemal námietky pristúpili k hlasovaniu, za to, aby bol záverečný účet obce Závadka za rok 2018,
výročná správa obce a celoročné hospodárenie schválené bez výhrad a aby sa rezervný fond netvoril, nakoľko
obci nevznikol prebytok z rozpočtového hospodárenia.
Hlasovanie:
Za : 4
Proti:0
Zdržal sa:0
Neprítomný:1
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Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
A/ schvaľuje výročnú správu obce Závadka a záverečný účet obce Závadka za rok 2018 s celoročným
hospodárením bez výhrad
B/ schvaľuje, aby sa rezervný fond netvoril, vzhľadom na to, že nevznikol prebytok z rozpočtového
hospodárenia obce
bod programu č. 6: Schválenie rokovacieho poriadku obce Závadka
Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: Obecné
zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať štatút obce,
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov. Podrobné pravidlá o rokovaní
obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: Poslanec je povinný najmä dodržiavať
štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov. Obecné
zastupiteľstvo by malo mať ním schválený rokovací poriadok, ktorý majú poslanci povinnosť dodržiavať.
Pani starostka vyzvala poslancov OZ , aby sa vyjadrili k predmetnému rokovaciemu poriadku. O slovo
požiadal p. Ing. Mihók, ktorý navrhol , aby sa OZ konalo raz mesačne, navrhoval odmenu vo výške 10 eur
mesačne. Svoju požiadavku odôvodnil tým, že je veľa vecí s čím by sa mali poslanci oboznamovať a toto
riešenie by bolo efektívnejšie a nehromadilo by sa viac dôležitých úloh na kvartálne zastupiteľstvá. Starostka
obce sa vyjadrila skôr za operatívne pracovné porady, nie zastupiteľstvá ako navrhoval p.Mihók. Tiež sa
vyslovil za striktné dátumy zasadnutí s čím nesúhlasili ani ostatní prítomní poslanci. Tu ich ale upozornila p.
kontrolórka na nutnosť dodržiavania termínov prípadných zasadnutí a upozornila ich na dôsledky
nedodržania. S návrhom p.Mihóka nesúhlasili prítomní poslanci, pristúpilo sa k hlasovaniu o navrhovaný
rokovací poriadok, tak ako bol predložený p. starostkou
Hlasovanie:
Za:3
Proti:1
Zdržal sa: 1
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
Rokovací poriadok obce Závadka.
bod programu č. 7: Schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Základným legislatívnym podkladom pri tvorbe návrhu Zásad nakladania s majetkom obce je zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Závadka majú slúžiť ako
základný dokument, ktorým sa riadi obec pri nakladaní s majetkom obce – tak hnuteľným ako aj nehnuteľným.
Povinnosť zostaviť zásady hospodárenia s majetkom má obec uloženú zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. Zásady hospodárenia určujú najmä podmienky nakladania s majetkom
obce. Určuje kompetencie orgánov obce, nadobúdanie majetku, hospodárenie s majetkom obce, nakladanie s
prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce. Tento dokument mali poslanci predložený k nahliadnutiu
pred OZ.
Hlasovanie:
Za:5
Proti:0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Závadka.
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bod programu č. 8: Schválenie VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané Obecným úradom
pani starostka oboznámila prítomných, že obec Závadka nemala doteraz vydané Všeobecne záväzné
nariadenie o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom. V rámci
revízie VZN navrhla prijať toto znenie VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané obecným úradom, ktoré je v súlade s platnými právnymi normami.
Vyzvala poslancov k prípadným pripomienkam alebo návrhom. Pán Ing. Mihók mal pripomienku k poplatku
za fax, ktorý sa už v dnešnej dobe nepoužíva. Starostka vysvetlila, že obec disponuje týmto zariadením tak
poplatok je na mieste. Pán Knežo mal návrh zvýšiť poplatok pri prenájme za sálu pre iných než ľudí z obce
na vyššiu sumu. Pani starostka vysvetlila, že takéto úpravy VZN budú predmetom schvaľovania nového VZN
na rok 2020. Pán Gašpar navrhoval odstrániť body predkladaného VZN opakujúce sa s VZN schváleného
v roku 2018 na rok 2019.
Hlasovanie:
Za:4
Proti :0
Zdržal sa: 1
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Závadka.
bod programu č. 9: Schválenie rozpočtového opatrenia na úpravu rozpočtu č. 1/2019
Starostka obce predniesla návrh na rozpočtové opatrenie. V príjmovej časti - upravený rozpočet o sumu 5000
Eur, z toho bežné príjmy položka 121002 daň zo stavieb sa zvyšuje o sumu 5000 eur.
Vo výdavkovej časti sú kapitálové výdavky na položke 713004 obstaranie prevádzkových strojov a zariadení
upravené zvýšením o sumu 3700 eur na nákup záhradnej techniky a bežné výdavky na položke 633006
všeobecný materiál sú upravené zvýšením o sumu 1300 eur.
Hlasovanie:
Za : 4
Proti :0
Zdržal sa: 1
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Schvaľuje
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 .
bod programu č. 10: Investičné zámery – zlepšenie intravilánu obce a vybudovanie chodníka
k bytovým domom.
Pani starostka informovala OZ, že v blízkom čase bude vyhlásená výzva– Zlepšenie intravilánov obcí, v rámci
nej by obec mohla žiadať finančné prostriedky na revitalizácii priestranstva pred obecným úradom, na
rekonštrukciu kultúrneho domu, alebo na opravu domu služieb, ktorý by následne slúžil pre spolkovú činnosť
občanov.
Ďalšia výzva, do ktorej sa môže obec zapojiť je Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, v rámci ktorej by sa dalo žiadať finančné
prostriedky na výstavbu chodníka k bytovým domom.
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Avšak upozornila na to, že ak sa chce obec do niektorého z týchto projektov zapojiť je potrebné mať
vypracovanú projektovú dokumentáciu a spracovanú žiadosť. Navrhla OZ, aby sa dohodli na obstaraní tejto
projektovej dokumentácie, samozrejme podľa finančných možností obce, a v prípade otvorenia výzvy by obec
týmito podkladmi mohla disponovať.
Rozprúdila sa diskusia o poradí dôležitosti kam a ako investovať, vzhľadom na stav budov či okolitého
priestranstva. Pri budove akou je kultúrny dom by nebola postačujúca len časť investície hlavne pri jeho
rekonštrukcii , ale jeho celá obnova . Nápad rekonštrukcie poschodia sa nepozdával pani poslankyni
Berešovej. Pán Mihók sa ponúkol pri lobovaní investícií na obnovu majetku obce.
Hlasovanie:
Za:4
Proti :0
Zdržal sa: 1
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie k investičným zámerom chodník k bytovým domom, rekonštrukcia
kultúrneho domu, revitalizácia priestranstva pred obecným úradom.
bod programu č. 11: Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových
stávok
Dňa 9.4.2019 firma Orion tip, s.r.o. Poprad doručila na obecný úrad žiadosť o vydanie súhlasu
s prevádzkovaním kurzových stávok. Toto zariadenie by malo byť umiestnené v priestoroch Pizzérie Gemava,
Závadka 102. Pri tomto bode sa vyjadrili aj prítomní občania s nesúhlasom o prevádzkovanie kurzových
stávok.
Hlasovanie:
Za:2
Proti:2
Zdržal sa: 1
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Neschvaľuje
udelenie súhlasu na prevádzkovanie kurzových stávok.
bod programu č. 12: Informácia o finančnej situácii a stave majetku obce
Starostka obce informovala o finančnej situácii a o stave majetku obce.
Majetok obce tvoria obecné budovy, pozemky hnuteľný a finančný majetok.
K 10.12.2018 od bývalého pána starostu prezvala nehnuteľný majetok (budova obecného úradu a materskej
školy, kultúrny dom, dom smútku, požiarnu zbrojnicu a dom služieb č. 21) v celkovej nadobúdacej hodnote
240 386,82 eur. K tomu ešte detské ihrisko v hodnote 9789,55 eur, ktoré ešte nebolo zavedené v účtovníctve.
Čo sa týka hnuteľného majetku bolo to: 1 ks kosačka, 1 ks krovinorez, 1 ks snehová fréza, 4 ks notebook, 2
ks tlačiareň a drobný majetok ako nábytok a vybavenie kultúrneho domu a domu smútku. Finančný majetok
obce bol nasledovný: hotovosť v pokladni 10,40 eur, zostatok na účte 2 537 eur, úver v celkovej výške 23 791
eur. Po prísune podielových daní 20.12.2019 vo výške 12 666 eur boli vyplatené mzdy a odvody za mesiac
november a po úhrade faktúr bol zostatok k 31.12.2018 v sume 332,14 eur. Ostali neuhradené faktúry
v hodnote 919,80 eur. Nebol dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie miezd a odvodov za mesiac
december a na faktúry za energie a služby za minulý rok v hodnote 2 480,63, ktoré boli doručené do 15.1.2019.
Tieto sme už museli uhradiť z rozpočtu na rok 2019. Celkovo sa z nového rozpočtu použilo 12 810,23 eur na
pokrytie nákladov za rok 2018. Keďže je mesačný prísun podielových daní 13 105 eur, tak dúfa, že sa podarí
do konca roka ušetriť finančné prostriedky na vyrovnanie tohto schodku v rozpočte.
Nakoľko je účtovníctvo rokov 2016 a 2017 veľmi neprehľadné a mnohé veci uvedené v účtovníctve nie sú
v súlade so skutočným stavom, nie je možné ani overiť si niektoré skutočnosti. Ing. Nachtmanová, ktorá
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vykonáva audit aj za tieto roky navrhuje celkovú rekonštrukciu účtovníctva. Preto sa napríklad nevie
s presnosťou určiť výška pohľadávky alebo záväzky obce a tak stalo že minulý týždeň firma SPP poslala
upomienku a výzvu na zaplatenie pohľadávky vo výške 3 827,83 eur, ktorá vznikla neuhradeným častí
niektorých faktúr v rokoch 2013 až 2015. Momentálne sa rokuje na dohode splátkového kalendára, nakoľko
nateraz nie je dostatok prostriedkov na uhradenie pohľadávky.
Starostka oboznámila prítomných poslancov a verejnosť s predpokladaným čerpaním rozpočtu v roku 2019
Výška podielových daní, ktoré obec dostáva každý mesiac je 13 100 eur. Mesačné náklady obce: mzdy
a odvody do fondov – cca 9 800 eur, náklady na prevádzku obce a MŠ (energie, materiál na údržbu, spotrebný
materiál a podobne)vo výške cca 2 650 eur, úver, ktorý splácame mesačne vo výške 204 eur. Z mesačnej
dotácie ostane okolo 500 eur. Obec sa musí spoľahnúť prevažne na príjmy ktoré vyberá z daní a poplatkov a
tieto by mali byť v roku 2018 vo výške 16 516 eur, samozrejme za predpokladu, že ju všetky fyzické aj
právnické osoby zaplatia ešte v tomto roku. Z toho bude potrebné vyčleniť peniaze údržbu Materskej školy,
nakoľko je v značne zanedbanom stave. Opraviť treba strechu, ktorá zateká a minimálne hygienické
zariadenia pre deti, ďalej je potrebné osadiť parapety, pretože zo zadnej časti budovy chýbajú a pri daždi mám
voda tečie zbytočne do múrov.
Ohľadom komunálnemu odpadu :Plánovaný výber poplatkov za komunálny odpad je 3020 eur, ale na pokrytie
vývozu tohto odpadu potrebuje obec cca 5 100 eur. Rozdiel 2080 eur je preto nútená obec zaplatiť zo svojich
príjmov. Upozornila na nutnosť pri tvorbe nového VZN o daniach a poplatkoch na rok 2020 zohľadniť túto
skutočnosť, bude sa musieť zmeniť výška a spôsob vyberania týchto poplatkov. Keďže na zasadnutí boli
prítomní aj občania Závadky apelovala týmto aj na nich, aby tvorili menej odpadu, aby sa snažili čo naviac
odpad separovať, nakoľko od percenta separácie odpadu sa odvíja cena za vývoz zmiešaného komunálneho
odpadu. To znamená, že na budúci rok tieto náklady ešte porastú, čo sa odrazí aj vo výške poplatku pre
občanov. Prítomní poslanci potvrdili , že stav majetku obce je v dezolátnom stave. Pán poslanec Mihók
v tomto bode upozornil na predaj obecných pozemkov v roku 2016, ktoré sa podľa jeho názoru predali pod
cenu, s čím nesúhlasil a oponoval p. poslanec Gašpar. Kúpno- predajné zmluvy sú súčasťou obecnej stránky,
spresnila p. starostka.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
informáciu o finančnej situácii a stave majetku obce.

Bod programu č. 13: Informácia o možnosti zavedenia optického internetu v obci.
Starostka obce informovala občanov o stretnutí poslancov s predstaviteľom firmy Lekos Sobrance pánom
Lašandom za účelom zavedenia optického internetu v obci po stĺpoch VSD. Po prezentácii poslanci OZ
súhlasili s jeho ponukou a to platbou 6 500 eur za inštaláciu optického kábla, a na oplátku ponúkol pripojenie
pre obecný úrad a materskú škôlku zdarma a možnosť za poplatok 1 euro za kus použiť optický kábel
na zavesenie kamier v obci. Podľa starostky by sa táto ponuka mala prehodnotiť (návratnosť tejto investície
by bola podľa toho čo nám ponúkol cca 28 rokov, keď počítame, že mesačný poplatok za pripojenie k internetu
je okolo 20 eur).
Vzhľadom k tomu, že starostka zisťovala aj iné možnosti zavedenia optického kábla v obci, o ktorých
informoval aj na poslednom stretnutí, vidí nutnosť prehodnotenia ponuky p. Lašandu, pretože tie by boli
bezplatne . Firma Slovak Telekom plánuje vybudovanie prípojky optického internetu, v jeseni 2019 najneskôr
začiatkom roka 2020. Podľa ich návrhu, pravou stranou bude vykonaná výmena stĺpov a ľavou stranou bude
robený výkop v zelených pásoch, asfaltové vjazdy do dvorov nebudú porušené, budú robené pretlačením.
Firma bude podľa zistených informácii obci kompenzovať výkopové práce. Cena za 1 m výkopu je okolo 1
eura a je určená podľa znaleckého posudku. Dĺžka výkopov je cca 1 300m, takže pravdepodobne pri tom
nejaké finančné prostriedky získame. Tieto informácie potvrdil p. Bajko z firmy Telekom ako aj Ing. Paulík,
z firmy Elprotech, ktorá zabezpečuje projektovú dokumentáciu k predmetnej prípojke. Táto prípojka by bola
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v súlade so zákonom a príslušnými nariadeniami. Vzhľadom k tejto skutočnosti by sa mala prehodnotiť
ponuku firmy Lekos, a za seba p. starostka povedala, že je to nevýhodné pre obec a preto takúto zmluvu
neodporúča podpísať, ak chce Lekos zaviesť optický kábel, tak nech to urobí bezplatne, je to hlavne v jeho
záujme, ak chce ponúkať služby optického internetu a získať nových zákazníkov.
P. poslanec Knežo sa vyslovil za stretnutie s predstaviteľom Slovak Telekomu , ktorý by poslancom bližšie
ozrejmil postup a podmienky zavedenie optického kábla po ich línii a prípadného pripojenie k
domácnostiam. Vyjadril sa aj na možnosti splátok na stranu p. Lašandu .Starostka informovala, že ak by zo
strany Slovak Telekomu došlo k prípadnému narušenie plôch odškodnili by obec a obec by tým vlastne
získala. P. poslanec Mihók sa zaujímal o infokanál a jeho poskytovanie zo strany Slovak Telekomu, načo
starostka uviedla, že Telekom takúto službu momentálne neponúka.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
informáciu o zavedení optického kábla
Bod programu č. 14: Pohyb obyvateľov obce v extraviláne obce
Pani starostka informovala OZ, že na obecný úrad bola podaná ústna sťažnosť na obmedzovanie pohybu
v extraviláne obce. Trápi to aj viacerých obyvateľov a nie je im umožnený prístup na ich záhrady zo
zadnej časti, teda smerom od polí. Tieto pozemky nepatria obci, ale podľa vedomosti starostky, vždy
poľnohospodári nechávali poľnú cestičku, ktorá slúžila obyvateľom práve na tento účel. Keďže pán
poslanec Gašpar je konateľom firmy Agro-Bio, ktorá tieto pozemky obhospodaruje pani starostka ho
poprosila o vyjadrenie, či by bola možná obnova takejto cestičky, alebo aspoň chodníka, ktorý by umožnil
prechod občanov.
Slova sa ujal pán poslanec Gašpar, ktorý vysvetlil, že prenájom sa platí až po hranicu pôdneho bloku preto
obhospodaruje celú plochu. Vyslovil sa, že on nikdy nebránil občanom pohybovať sa po poli. Práve v tomto
mu oponovala občianka obce slečna Piatková, ktorá tvrdila opak.
Pán poslanec Knežo poprosil o ústnu dohodu zo strany Agro - Bio a obce o prechode občanov po poli. Podľa
neho nikto zámerne nechce ničiť úrodu na poli, len voľný prechod po extraviláne obce.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
informáciu o pohybe občanov v extraviláne obce.
Bod programu č.15 diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu , do ktorej sa zapájali aj občania obce Závadka.
V diskusii vystúpil pán poslanec Mihók, ktorý otvoril tému predaja obecných pozemkov firme Agro-Bio
predaných ešte v roku 2016 a ich transparentnosť, poukázal na doterajší prínos financií do obecnej kasy z
výmery dane pre firmu Agro-Bio, ktorá podľa jeho slov bola nepostačujúca a zle vyrubená. Žiadal starostku
obce, aby ozrejmila daň z pozemkov a nehnuteľností na rok 2019 , v akej výške a výmere bola stanovená.
Žiadal, aby firme Agro-Bio bola dorubená aj daň za minulé roky, nakoľko za tie nebola stanovená správne, a
tým aj firma neplatila výšku dane ako mala.
O slovo si požiadal aj občan obce Gejza Sabo, ktorý upozornil na nepokosený ostrovček v blízkosti jeho domu
a kostola ako aj celý pozemok danej nehnuteľnosti . Jednalo sa o dom so súpisným číslom 89. Starostka sa
vyjadrila, že je v kompetencii obce ostrovček pre nehnuteľnosťou vykosiť, ale pozemok nie. Je to súkromné
vlastníctvo. Pán Mihók sa ponúkol o jeho vykosenie, keďže je v blízkosti kostola, ktorého je správcom.
Do diskusie sa zapojil aj pán Babinec, ktorý je susedom nehnuteľnosti č.21. Spomenutá nehnuteľnosť je v
majetku obce. Upozornil na hrozivý stav na pozemku nehnuteľnosti, a to konkrétne skládkou pneumatík, ktorá
pribúda na susediacom pozemku, nehnuteľnosti č. 20. Informoval sa ja o mulčovaní na pozemku danej
nehnuteľnosti, pričom mu starostka obce vysvetlila, že pokiaľ sa dalo mulčoval stroj , na ostatné sa bude
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musieť zvolať brigáda, nakoľko obec nedisponuje dostatočným počtom pracovníkov, ktorý by takéto
vyčistenie vykonali.
Slova sa ujal pán poslanec Gašpar, ktorý apeloval na nepravdivé vyjadrenia pána poslanca Mihóka. Zo strany
p.Mihóka to bral ako útok na jeho osobu a firmu. Pani starostka upozornila obidvoch poslancov, že VZN
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce ZÁVADKA na rok 2019 už bolo prijaté a schválené ešte v roku 2018 a novým VZN 2020 sa
budú zaoberať až v nasledujúcom období, čiže do konca roku 2019.
Pani Kačurová upozornila na rušenie nočného kľudu z pizzerie Gemava a na dodržiavanie otváracích hodín.
Pani starostka upozorňovala p. majiteľa Turtáka a ak by dochádzalo k opätovným narušeniam pristúpila by k
udelenie poriadkovej pokuty.
Pán poslanec Mihók povedal, že by bolo dobré obnoviť klub dôchodcov, aby si to niekto z občanov zobral na
starosť, pretože on už má kostol. Pani starostka je priklonená tejto myšlienke, a pánovi Mihókovi povedala,
že sa vytvorení Klubu dôchodcov v Závadke pracuje. Pri tejto príležitosti oslovila občanov, ktorí by mali
záujem o členstvo v klube. Predniesla myšlienku písania obecnej KRONIKY, či by prípadne niekto nemal
záujem.
Pani poslankyňa Berešová sa informovala o obecnej akcii. Pani starostka by chcela v tomto roku zorganizovať
Deň obce, na ktorom by sa podieľali organizačne poslanci a prípadne občania. K tejto požiadavke ale bude
pracovné stretnutie poslancov ,na ktorom sa dohodnú na podrobnostiach ohľadom financovania, programu a
pod. Občanom chýbajú obecné akcia, kde by sa mohli lepšie spoznať a zabávať sa.

Bod programu č. 16: Návrh na uznesenie
Pani starostka vyzvala pani Berešovú, aby prečítala návrh na uznesenie
Za:5
Proti : 0

Zdržal sa: 0

Starostka obce poďakovala pánom poslancom OZ a prítomným občanom za ich účasť. Ukončila
zasadnutie obecného zastupiteľstva a popriala príjemný zvyšok večera.
Zapísala: Bc. Viktória Timková
Overovatelia zápisnice :
Martina Berešová

.....................................

Ján Semko

.....................................

Jana Dziaková
starostka obce
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