ZÁPISNICA
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Závadka dňa24.09.2019
Starostka obce privítala poslancov OZ a verejnosť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Konštatovala , že sú prítomných 4 poslanci a preto je dnešné zasadnutie uznášania schopné.
Poslancov OZ a verejnosť oboznámila s navrhovaným programom:
1. Otvorenie a určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
3. Voľba komisie verejného poriadku
4. Schválenie PHSR obce na obdobie 2019- 2025.
5. Schválenie VZN o výške príspevku v MŠ a ŠJ
6. Schválenie VZN o verejnom poriadku.
7. Schválenie uzatvorenia zmluvy o právnom zastúpení obce.
8. Schválenie projektového zámeru na rekonštrukciu soc. zariadení v kultúrnom dome.
9. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2019.
10. Schválenie trasy, optického internetu firma T-COM.
11. Oboznámenie s pripravovanými akciami.
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver
Pristúpila k hlasovaniu, aby sa poslanci vyjadrili či súhlasia s navrhovaným programom.
Za : 4 poslanci
Proti :0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1
Za overovateľov zápisnice určila p. Martinu Berešovú , p. Jána Semka
Hlasovanie:
Za členov návrhovej komisie navrhla Martinu Berešovú, p. Ľudovíta Kneža a p.Ing.Dušana Mihók
Za zapisovateľku určila Bc. Viktóriu Timkovú
Za : 4 poslanci

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
schvaľuje
program zasadnutia, zapisovateľku,overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
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. 24/2019 konštatovala, že plán činnosti hlavného kontrolóra sa priebežne plní.
Pán poslanec Ing.Dušan Mihók navrhoval upraviť Uznesenie č.36 zo 07.06.2019 t. j. bod č.13 zavedenie
optického internetu v obci – výstavba optickej siete z uverejneného „berie na vedomie“ na
schvaľuje/neschvaľuje
výstavbu optickej siete
Hlasovanie : Za : 2 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Starostka prehlásila, že k tomuto bodu nie je potrebné hlasovať.
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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
berie na vedomie
správu o plnení uznesení.
bod programu č. 3: Voľba komisie verejného poriadku.
Starostka oboznámila OZ,že v zmysle zákona o obecnom zradení je potrebné zvoliť si komisiu verejného
poriadku, ktorá je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Náplňou
činnosti tejto komisie je prevažne:
Sledovanie stavu verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie.
Riešenie problémov, ktoré sú v obci podané ako námety od občanov.
Predvolávanie na zasadnutie komisie konkrétne osoby, ktoré sa riešia v súvislosti s podaním a riešením
sťažnosti.
Rieši problémy týkajúce sa chovu domácich zvierat.
Komisia sleduje a dbá na dodržiavanie verejného poriadku – spolupracuje s políciou,
Zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov, pôsobí pre dosahovanie
pokusov o zmier.
Navrhuje pokuty za priestupky – rušenie nočného kľudu a podobne. Starostka vyzvala prítomných poslancov
na ich prípadné návrhy v akom zložení by táto komisia mala pracovať.
Navrhovala, aby predsedom komisie bol p. Juraj Gašpar a za členov p. Ľudovíta Kneža a p. Martinu Berešovú.
Pán poslanec Knežo navrhol, aby členmi komisie boli vštci poslanci OZ menovite:Martinu Berešovú, p.
Ľudovíta Kneža ,p.Ing.Dušana Mihók, Ján Semko, Juraj Gašpar
Hlasovanie:
Za : 4 poslanci
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
schvaľuje voľbu komisie pre verejný poriadok v zložení:
Juraj Gašpar-predseda komisie
Martina Berešová, p. Ľudovít Knežo,p.Ing.Dušan Mihók, Ján Semko – členovia komisie
bod programu č. 4: Schválenie PHSR obce na obdobie 2019- 2025
Pani starostka oboznámila OZ čo obsahuje PHSR :
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Závadka je dokument, ktorý určuje plán rozvoja obce na
obdobie štyroch rokov. Jedná sa o určenie priorít, ktoré by mala obce v rámci svojho rozvoja sledovať
a pokúšať sa ich naplniť. Daný dokument je vyvesený na webovej stránke obce. Poslanci sa zaujímali o
projekt, týkajúci sa výstavby chodníka v obci smerom k bytovkám. Starostka OZ vysvetlila podmienky
výstavby či financovania predmetného chodníka, resp.dotácií na neho.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci
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 schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Závadka v predloženom znení.
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bod programu č. 5: Schválenie VZN o výške príspevku v MŠ a ŠJ
Starostka obce oboznámila OZ s VZN o výške príspevku v MŠ a ŠJ.
Obec Závadka je zriaďovateľom Materskej školy, ktorej súčasťou Školská jedáleň (ďalej len „ŠJ“).
Predmetom tohto VZN je určenie výšky príspevkov a spôsob ich uhrádzania, ktoré uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa alebo dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Závadka, ako aj určenia podmienok zníženia alebo odpustenia jednotlivých príspevkov.
Navrhujem zvýšiť mesačný poplatok na jedno dieťa z terajších z terajších 5 na 7 eur. Tieto poplatky sú určené
na drobné nákupy pre potreby detí, to znamená na hygienické potreby a drobný spotrebný materiál, ktorý deti
využívajú pri výchono-vzdelávacích činnostiach. Čo sa týka stravného, tak finančné pásma určujú rozpätie
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2019 v troch pásmach.
Pre potreby našej školskej jedálne je nutné uplatniť pásmo č. 2 t.j. 1,45 eur na deň. Ako dôvod uvádza vedúca
šj zvýšenie cien potravín a možnosť doplniť k obedom drobné dodatky ako napríklad ovocie, či jogurty.
Zároveň je potrebné aby rodičia platili aj režijné náklady spojené s prevádzkou školskej jedálne vo výške 0,20
eur, Táto réžia bude použitá na dovybavenie kuchyne napríklad novým riadom. Cena jednej stravnej jednotky
na dieťa by v tomto prípade bola 1,65 eur denne.
Pán poslanec Semko a p.Berešová navrhli zvýšiť mesačný výchovný poplatok na 8 eur, s čím nesúhlasil
poslanec Knežo.P.poslanec Mihók prišiel s návrhom či by nebolo možné žiadať obce, ktorých deti
navštevujú MŠ v Závadke žiadať o nejaký finančný príspevok. V čom mu ale oponovala starostka pričom
aj deti zo Závadky navštevujú výchovné zariadenie v iných obciach a mestách.
Za : 4 poslanci
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 znenie VZN o poplatkoch v materskej škole a školskej jedálni podľa predloženého návrhu.
bod programu č. 6: Schválenie VZN o verejnom poriadku
Starostka obce oboznámila OZ čo je účelom všeobecne záväzného nariadenia : stanoviť pravidlá pre
udržiavanie verejného poriadku, čistoty a ochrany verejnej zelene v obci Závadka (ďalej aj len „obec“)
s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku na území obce, ako
i zabezpečenie čistého životného prostredia s dostatkom zelene na území obce. Vyzvala OZ, či majú
pripomienky k predmetnému VZN. Pán poslanec Mihók podotkol, že VZN obsahuje dosť tvrdé postihy, ale
keďže občanov je možné aj napomenúť a nie hneď sankcionovať nemal ďalšie pripomienky. Postihy pre
občanov budú výlučne v kompetencii poslancov.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci
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 schvaľuje VZN o verejnom poriadku a o pravidlách
na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Závadka.
bod programu č. 7: Schválenie uzatvorenia zmluvy o právnom zastúpení obce
Prílohou pozvánky na OZ bol aj návrh zmluvy na právne zastúpenie obce firmou PUCHALLA, SLÁVIK &
partners s.r.o., so sídlom ul. Kmeťova 24, 040 01 Košice. Vyskytli sa okolnosti, ktoré prinútili starostku obce
vyhľadať právnu pomoc, aby boli úkony týkajúce sa výkonu prenesenej správy obce v súlade so zákonom.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto zmluvu možné vypovedať bez uvedenia dôvodov. Právny
vzťah založený touto zmluvou v takom prípade zaniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je jeden mesiac.
Cena za poskytovanie právnych služieb v rozsahu 10 polhodín mesačne je 150 eur.
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Pán poslanec Ing. Mihók sa zaujímal o predmetnú zmluvu a navrhoval, či by sa nedalo rokovať o sume za
poskytnuté služby. Starostka vysvetlila, že obsah predmetnej zmluvy je striktný a pôvodne za poskytnuté
služby vyžadovala právnická firma 180 eur.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci
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 schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
právnych služieb podľa uvedeného návrhu.
bod programu č. 8: Schválenie projektového zámeru na rekonštrukciu soc. zariadení v kultúrnom
dome
Občianske združenie Medzi riekami vyhlásilo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. V rámci tejto výzvy je možné investovať do nehnuteľného majetku obce.
Starostka obce upozornila OZ, že je možné získať cca 11 000 eur na rekonštrukciu toaliet v kultúrnom dome,
nakoľko ich stav je nevyhovujúci. Oslovila stavebné firmy, aby prepočítali predpokladanú hodnotu zákazky,
či je možné tieto rekonštrukčné práce vykonať v tomto limite. Odporučila,aby sa obec do tohto projektu
zapojila.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci
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 schvaľuje zapojenie sa obce do výzvy občianskeho
združenia Medzi riekami a schvaľuje obstaranie stavebných prác na rekonštrukciu toaliet v kultúrnom dome.
bod programu č. 9: Schválenie rozpočtového opatrenia na úpravu rozpočtu č. 2/2019
Návrh rozpočtového opatrenia bol doručený OZ spolu s programom k nahliadnutiu. Rozpočet na rok 2019 už
bol schválený ešte predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom. Rozpis rozpočtu bol vykonaný nedôsledne.
Neboli zohľadnené napríklad zákonné navýšenie platov zamestnancov. Celkovo je rozpočet nastavený zle
v príjmovej ako aj výdavkovej časti. Preto ju potrebné ho dostať do súladu s potrebami na jednotlivých
položkách. Podľa názoru pani starostky bol rozpočet rozpisovaný rovnako niekoľko rokov po sebe, nebol
zostavovaný podľa skutočnej potreby obce. Preto bude nutné ho rozpočtovými opatreniami upraviť.
Hlasovanie:
Za : 4 poslanci
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 schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 2/2019 .
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bod programu č. 10: Schválenie trasy, optického internetu firma T-COM
Pani starostka oboznámila OZ, s tým že spoločnosť T-COM Bratislava v rámci sprístupňovania optického
internetu pre všetky lokality Slovenska buduje optickú sieť, ako stavby vo verejnom záujme. Obec nie je
investorom týchto stavieb. Nakoľko sa jedná o verejný záujem, jediné čo môžeme je dohodnúť si ako súčasť
súhlasu s umiestnením stavby dohodnúť si podmienky uloženia optických vlákien. Výstavba sa mala začať už
teraz v októbri, ale nakoľko Ing. Mihók ako dotknutá osoba podal ako vlastník pozemku námietku voči
verejnej vyhláške, bolo potrebné celú projektovú dokumentáciu urobiť nanovo. Po jednaní s pánom Bajkom,
ktorý bol poverený v tejto veci jednať sme dospeli k dohode, že tento optický kábel bude uložený na pozemku
vo vlastníctve obce. Výkop by mal byť vykonaný pri plote medzi popisnými číslami 35 a 36, to znamená, že
poza budovu materskej školy a obecného úradu. Následne by vykonalo pretlačenie popod parkovisko a ďalej
by trasa viedla pri plote súpisného čísla 37, kde sa vykoná riadený prepych. Ľavou stranou bude robený výkop
chodníkov tesne pri plotoch rodinných domov. Obec sa s firmou dohodla , že v prípade porušenie chodníkov
sa nebude robiť len nutná oprava, ale že firma T-com dá nový asfaltový koberec na celý chodník, okrem
vjazdov do dvorov.
V súvislosti s vedením trasy optického kábla je nutné zriadiť vecné bremeno na parcelách č. 83, 87/1, 84 a
85, katastrálne územie Závadka.
K problematike sa vyjadril p. poslanec Ing. Mihók s tým, že nesúhlasí, aby sa kopalo, ale aby kábel išiel po
oboch stranách obce po stĺpoch VSD. Starostka uviedla, že daný návrh nie je možný , pretože je to v nesúlade
s príslušnými nariadeniami, nakoľko nová výstavba siete musí byť umiestnená v zemi. Pani starostka
upozornila na skutočnosť, že žiadne seriózna firmy by nebudovala svoju sieť na prenajatých stĺpoch VSD. A
takýmto spôsobom obchádzala zákony SR. P. poslanec Knežo zdôraznil nutnosť v miestach kopania dať do
pôvodného stavu terén „ chodníky“. Pani starostka rokovala s danou firmou a je to v rozpracovaní a dohode
medzi obcou a firmou.
Hlasovanie:
Za:4 poslanci
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 schvaľuje a súhlasí so zriadením vecného bremena
na parcelách č. 83, 87/1, 84 a 85, katastrálne územie Závadka, ktoré sú vo vlastníctve obce.
bod programu č. 11: Oboznámenie s pripravovanými akciami
Starostka obce vysvetlila OZ , že je v záujme všetkých rozvíjať medziľudské vzťahy na úrovni obce, spájať
a zbližovať obyvateľov na spoločných akciách. Poukázala na prednedávnom absolvovanú vcelku vydarenú
akciu Deň obce Závadka, na ktorej sa zúčastnilo hojný počet občanov obce Závadka. To svedčí o tom, že ľudia
majú záujem sa stretávať a utužovať vzájomné vzťahy. Z daného dôvodu navrhla, aby sa naplánovali aj ďalšie
aktivity v tomto smere. Október je mesiac úcty k starším, navrhla preto, aby sa v tomto mesiaci zorganizovalo
posedenie senior. Ďalšia akcia by mala osloviť naše deti a v decembri by sa prípadne mohlo zorganizovať
stretnutie s Mikulášom a spoločné rozsvecovanie stromčeka spojené s podávaním punču. V rámci ukončenia
kalendárneho roka a vítania toho nového nesmie chýbať ani silvestrovské posedenie. Pani starostka
informovala OZ, že by prípadne chcela vo februári 2020 uskutočniť fašiangový ples Závadčanov. Plánované
akcie: Október -mesiac úcty k starším, Mikuláš 2019,Silvester 2019, Ples február 2020
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 schvaľuje pripravované akcie, ktoré sú plánované
do konca roka 2019.
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Bod 12 programu: Diskusia
Starostka obce otvorila diskusiu, v ktorej sa o slovo neprihlásil nik, pretože ku každému bodu programu bolo
diskutované a ozrejmené priebežne.
Bod programu č. 13: Návrh na uznesenie
Pani starostka vyzvala pani Berešovú, aby prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie:
Za:4 poslanci
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný :1
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 podpísala
Ján Semko
podpísala

podpísala 24.09.2019
Jana Dziaková
starostka obce
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