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                            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Závadka dňa 2.9.2020 

                                                       

Pani starostka  privítala poslancov  OZ Závadka na  zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Skonštatovala, že sú prítomných 4 poslanci a preto je zasadnutie uznášania schopné. 

 

Pristúpila k navrhovanému programu: 

1. Otvorenie a určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ. 

3. Schválenie VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce 

Závadka.  

4. Vyhodnotenie vyhlásenej verejnej súťaže na predaj obecného majetku. – Dom služieb  p.č.  21 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2020.  

6. Informácia o možnosti zakúpenia mobilnej aplikácie pre obyvateľov obce. 

7. Schválenie projektového zámeru na zateplenie obvodového plášťa budovy OcU a MŠ. 
8. Informácia o budovaní  trasy optického internetu - firma T-COM. 

9. Informácia o pripravených akciách. 

10. Návrh na uznesenie. 

11. Záver 

     

      Pristúpila k hlasovaniu, kto je za, aby  zastupiteľstvo prebiehalo v súlade s predloženým  návrhom   

      programu? 

             Za : 4    

 Proti :0                                    Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 1 
 

Za členov návrhovej komisie navrhla p. Martinu Berešovú  a p. Ing. Dušana Mihóka 

Pristúpila k hlasovaniu, kto je za, aby návrhová komisia pracovala v predloženom  zložení? 

             Za :  4   

 Proti :0                                    Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 1 
 

Za zapisovateľku určila Bc. Viktóriu Timkovú 

Za overovateľov určila p. Jána Semka a p. Ľudovíta Kneža 

Pristúpila k hlasovaniu: 

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 

a/ program zasadnutia 

b/ návrhovú komisiu v zložení p. Martinu Berešovú, p. Ing. Dušana Mihóka 

c/ zapisovateľku Bc. Viktóriu Timkovú  

d/ overovateľov zápisnice p. Jána Semka a p. Ľudovíta Kneža 

 

bod programu č. 2: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ 

Pani starostka konštatovala, že uznesenia prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sú splnené. 

Upozornila na uznesenie č.17/2020   o zverejnení zámeru priameho predaja majetku obce , ktorému  sa bude 

venovať v samostatnom 4 bode zastupiteľstva. 
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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: Schválenie VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na 

území  obce Závadka. 

Pani starostka upozornila poslancov OZ, že spolu s pozvánkou zaslala aj vypracovaný návrh VZN o ochrane 

ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Závadka. 

Uviedla, žev priebehu mesiaca júl bola zo strany Okresného úradu Michalovce, odboru životného prostredia 

vykonaná kontrola plnenie povinnosti obce na úseku ochrany ovzdušia. Kontrolou neboli zistené nedostatky, 

ale bolo nám odporúčané vypracovať VZN, ktoré by upravovalo ochranu ovzdušia a poplatky za znečisťovanie 

ovzdušia na území našej obce. VZN bolo vypracované v spolupráci s kompetentným zamestnancom 

Okresného úradu Michalovce. Nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, poplatkovú povinnosť a pokuty za nesplnenie povinností. 

Nakoľko do konania OZ  neboli doručené pripomienky k predmetnému VZN, vyzvala poslancov  

k námietkam. Keďže nikto z OZ nemal námietky pristúpila k hlasovaniu. 

            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 VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia na území  obce Závadka v predloženom znení.  

 
 

bod programu č. 4: Vyhodnotenie vyhlásenej verejnej súťaže na predaj obecného majetku. – Dom služieb  

č.  21 

Uznesením č 17/2020 zo dňa 23.6.2020 bol schválený zámer priameho predaj majetku obce  a podmienky 

tohto predaja. Na základe toho bol tento Zámer zverejnený na webovom sídle obce, na informačnej tabuli 

obce, v reklamných novinách Michalovsko, ktoré vychádzajú v náklade 20 000 výtlačkov aj na sociálnej sieti. 

Na obecný úrad v termíne určenom v zámere predaja majetku obce t.j. do 31.7.2020 neboli doručené žiadne 

cenové ponuky. Pani starostka navrhla   osloviť realitnú kanceláriu, z dôvodu  viacerých možností a skúseností 

s predajom nehnuteľnosti. Upozornila OZ, že proces bude podobný ako teraz, v prípade záujmu o kúpu bude 

v kompetencii OZ schválenie predaja. Poslanci sa vyjadrovali k rozsahu kompetencií realitnej kancelárie , ako 

a kto môže hýbať z cenou nehnuteľnosti a výberom záujemcov o predmetnú nehnuteľnosť. Navrhli pani 

starostke možnosť  pracovného stretnutia so zástupcami realitnej kancelárie a upresnení a zvážení ďalších 

krokov predaja nehnuteľnosti. 

Pristúpime k hlasovaniu, kto je 

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/ berie na vedomie informáciu o výsledku priameho predaja obecného majetku – Dom služieb č.d. 21 

B/ súhlasí s   predajom predmetnej nehnuteľnosti  realitnou kanceláriou. 

 
 

bod programu č. 5:  Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2020.  

Starostka predložila OZ návrh rozpočtového opatrenia a upozornila na dôležité zmeny týkajúce sa opatrenia. 

V príjmovej časti je upravený rozpočet nasledovne: 

položka 231 41R príjem z predaja kapitálových aktív – zvýšenie 34 100 eur 
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položka 322002 45R transfer zo štátneho účelového fondu – zvýšenie 65 803 eur  

položka 322002 111R transfer zo štátneho účelového fondu – zvýšenie 8 459 eur 

Vo výdavkovej časti sú kapitálové výdavky zvýšené na položke 717002 rekonštrukcia a modernizácia stavieb 

85 493 eur,na položke 611 mzdy MŠ 8 459 eur. 

Vyzvala poslancov OZ, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu rozpočtového opatrenia. 

Pán poslanec Ing. Mihók nebol  stotožnený s formou predloženého opatrenia. Podľa neho je neprehľadné a 

nezrozumiteľné. Uviedol, že ak by to malo formu ročného schválenia rozpočtu v príjmovej tak aj vo 

výdavkovej časti bolo by to v poriadku. K tomu sa vyjadrila aj kontrolórka obce, ktorá vysvetlila, že forma 

aká sa predkladá k schváleniu či neschváleniu opatrenia je programovo daná softvérom a až po jej schválení 

by bola možnosť videnia položiek tak ako navrhol pán poslanec Ing. Mihók.  

Za : 3    

Proti:0                                                     Zdržal sa:1(p. Mihók)   

           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. 1/2020 . 

 

 

bod programu č. 6:  Informácia o možnosti zakúpenia mobilnej aplikácie pre obyvateľov obce. 
Pani starostka informovala poslancov OZ o firme Webex Košice,  ktorá   ponúkla obci mobilnú aplikáciu pre 

samosprávy a zároveň je správcom aj  webovej stránky obce . Táto aplikácia by bola dostupná pre obyvateľov 

na stiahnutie bezplatne. Bola by priamo napojená na webové sídlo obce a umožnilo by to posielať obyvateľom 

aktuálne správy a oznamy priamo do mobilného telefónu. Ďalšou výhodou je napojenie na zvozový kalendár 

a bude možno jej prostredníctvom posielať upozornenia na jednotlivé zbery odpadu. Cez aplikáciu by mali 

obyvatelia  možnosť pridať podnet, na ktorý by dostali spätnú väzbu , to znamená, že by bola uľahčená 

a efektívnejšia komunikácia. Súčasťou aplikácie sú napríklad aj týždenný kalendár, cestovné poriadky či 

predpoveď počasia. Cena za zakúpenie tejto aplikácie je 420 eur s DPH. Mesačný poplatok za spravovanie 

aplikácie by bol vo výške 43,20 s DPH. Poslanci OZ sa vyjadrovali hlavne k rozdielu už zriadenej obecnej 

stránky a novej navrhovanej, ako aj či by nebola možnosť, aby sa k tomu vyjadrili samotní obyvatelia obce, 

prípadne poslanci OZ  navrhli pani starostke stretnutie so zástupcom firmy, ktorý by ich dôkladne 

poinformoval o aplikácií a jej využitiu.  

 

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 možnosti zakúpenia 

mobilnej aplikácie pre obyvateľov obce 

 
 

bod programu č. 7:  Schválenie projektového zámeru zateplenia budovy OcÚ a MŠ v rámci projektu 

Zvyšovanie energetickej náročnosti verejných budov.  

Starostka obce informovala OZ o tom, že v najbližších dňoch začne realizácia časti projektu Zvyšovanie 

energetickej náročnosti verejných budov. V prvej fáze bude realizovaná výmena okien a dverí, prístavba 

miestnosti k OcÚ a výstavba novej strechy so zateplením. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo 

výške 78 438 eur. Príspevok Ministerstva životného prostredia formou dotácie z Enviromentálneho fondu 

činí 61 224 eur a spolufinancovanie obce vo výške 17 214 eur. Navrhla poslancom OZ, aby  sa  obec 

zapojila do ďalšieho projektu a uskutočnili aj druhú fázu projektu, ktorá spočíva v zateplení budovy. 

Poslanci OZ nemali námietky voči predmetnej realizácii druhej časti projektu . 

            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 
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obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

A/ berie na vedomie informáciu o realizácii projektu Závadka – rekonštrukcia OcÚ a MŠ. 

B/ schvaľuje  vypracovanie projektu na zvýšenie energetickej náročnosti verejnej budovy – zateplenie 

obvodového plášťa budovy OcÚ a MŠ. 

 

 

bod programu č. 8:  Informácia o budovaní  trasy optického internetu - firma T-COM 

Starostka informovala poslancov OZ, že v uplynulých dňoch sa začala výstavba optickej siete  T-com. Stavbu 

realizuje firma Stav-spoj Veľký Slavkov.  Ľavou stranou obce bude vedenie optického kábla vzduchom, všetky 

stĺpy budú vymenené a prípojky k rodinným domom budú realizované vzduchom. Pravou stranou bude 

realizovaný výkop v chodníku asi 30 cm ryhou, po ukončení prác bude položený asfaltový koberec po celej 

dĺžke a šírke chodníka. Nie však na vjazdy do dvorov. Uviedla, že bola  informovaná o   realizácii prípojky 

k rodinným domov a to bezplatne. Občania si bezpodmienečne nemusia dať zaviesť internet hneď ale 

v prípade neskoršieho záujmu bude vlákno pripravené na inštaláciu. K danému bodu programu sa vyjadril aj 

občan Marián Šefanič, ktorému nebolo jasné prečo sú vyznačené aj bankety medzi chodníkom a hlavnou 

cestou, ako a kto dá do pôvodného stavu výkopové práce, ktoré zostanú po prekopaní chodníka a či budú 

prekopávané aj mostíky , t.j. vjazd do dvorov občanova v neposlednom radi, či od neho ako majiteľa priľahlej 

nehnuteľnosti nepotrebuje fima súhlas na výkopy.Pani starostka upozornila na fakt, že chodníky,bankety a 

mosty k dvorom občanov nie sú majetkom občanov, ale obce. Pán poslanec Knežo sa zaujímal hlavne o odpad, 

ktorý ostane po zasypaní rozkopu a pod., na to mu pani starostka prisľúbila, že bude apelovať , aby firma po 

sebe aj upratala a dala chodník do pôvodného stavu. Viacerí poslanci sa zhodli na úprave chodníka až keď 

sadne zemina vo výkope, aby sa predišlo zavaleniu už opraveného chodníka. Pani poslankyňa Berešová sa 

informovala, či nebude možnosť doúpravy aj mostíkov do dvorov obyvateľov, napr. za príplatok tak ako v 

obci Lúčky. Poslanci OZ apelovali na pani starostku, že by sa chceli stretnúť so zástupcami firmy, ktorá robí 

tieto práce , aby im vysvetlili konkrétny postup,a tak by sa predišlo zo strany obyvateľov k ich nespokojnosti 

a vedeli by prípadne odpovedať ,ak sa občan spýta na nejakú vec ohľadom prác s prípojkou. Pani starostka 

pisľúbila, že bude kontaktovať zástupcov realizačných firiem ohľadom stretnutia s poslancami OZ v Závadke. 

V prípade záujmu občanov na akúkoľvek otázku o výstavbe optickej siete je ochotná odpovedať aj 

individuálne na Obecnom úrade v Závadke alebo telefonicky  

na tel.č. 0905 19 33 68  

 

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 informácie o výstavbe optickej 

siete. 
 
 

Bod programu č. 9:  Informácia o pripravených akciách. 

Pani starostka podrobnejšie informovala o plánovaných akciách s prosbou účasti poslancov OZ .Najbližšou 

pripravovanou akciou je brigáda, ktorá sa uskutoční v  sobotu 5.9.2020. Cieľom je hlavne vyčistenie  

agátového hája pri cintoríne ako aj úprava chodníkov a živých  plotov od náletových drevín. Zraz je ráno 

o 8:00 na cintoríne a  predpokladaný koniec akcie je okolo 13:00 hodiny. Po jej skončení sa bude v kultúrnom 

dome podávať guľáš a bude zabezpečený aj pitný režim. Ďalšou akciou je posedenie so seniormi, ktoré sa 

malo konať v marci, ale kvôli epidémie Covid-19 bolo zrušené. Deň úcty k starším je plánovaný na štvrtok 

22.10.2020 so začiatkom cca o 15:00 hod. Pani starostka pozvala všetkých poslancov OZ, aby sa na tejto akcii 

zúčastnili. A poslednou tohtoročnou plánovanou akciou je rozsvietenie vianočného stromčeka pred obecným 

úradom. To bude 3. decembra  o 17:00 hod. pred obecným úradom, tak ako to bolo minulého roku. Poslancov 

poprosila o pomoc pri realizácii a s prípravou podujatia, napr. bude potrebné rozložiť stany, nainštalovať 

osvetlenie a uvariť punč. Pán poslanec Knežo, p. Semko a p. Berešová navrhli uskutočnenie akcie rozsvietenia 

stromčeka -Mikuláš 2020 posunúť z pred OcU -parkovisko do areálu MŠ a to pre bezpečnosť detí, keďže 

parkovisko blízko susedí s hlavnou cestou. Pani starostka navrhla zaobstarania prenosných zábran, pretože 

stromček, ktorý je hlavnou súčasťou akcie je na parkovisku. Podrobnosti o tejto akcii budú prejednávané na 

najbližšom OZ . 
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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 informácie o pripravovaných 

podujatiach.. 

 

bod programu č. 10:  Návrh na uznesenie  
Pani starostka poprosila p.Berešovú, aby prečítala návrh na uznesenie  

Pristúpili k hlasovaniu, kto je za, aby sa prijalo uznesenie v tomto znení? 

Za:4 

Proti :  0                                     Zdržal sa: 0    

            Neprítomný: 1(Juraj Gašpar) 

           

 

Pani starostka poďakovala všetkým zúčastneným a  ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva 

overovatelia zápisnice:       Ján Semko podpísal 02.09.2020 

 

                                             Ľudovít Knežo podpísal 02.09.2020 

 

Verejnosť: 1 (Marián Štefanič) 

 

 

                                                                                                                    podpísala 02.09.2020 

                                                                                                                          Jana Dziaková  

                                                                                                                          starostka obce 


