
U Z N E S E N I E  
    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Závadka

   zo dňa 4.12.2020

Uznesenie č. 31 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 zák.369/90 o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
schvaľuje
a/ program zasadnutia
b/ návrhovú komisiu v zložení p. Martina Berešová, p. Ing. Dušan Mihók
c/ zapisovateľku Bc. Viktóriu Timkovú 
d/ overovateľov zápisnice p. Ľudovíta Kneža a p. Juraja Gašpara
Schválený program:

1. Otvorenie a určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Predaj majetku obce uvedeného na LV č. 260, záhrada par.č. 252/1 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v prospech p. Timarovej.
3. Správa nezávislého audítora k 31.12.2019.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
5. Úprava rozpočtu na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 2/2020
6. Stanovisko hlavného  kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021, 2022, 2023
7. Schválenie rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023.
8. Dodatok č. 1 k v VZN č. 6/20019 o poplatku za komunálne odpady na území obce Závadka.
9. Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021.
10. Odmeny HK obce a poslanci OZ – odsúhlasenie.
11. Poukážky pre seniorov – schválenie.
12. Informácia o hospodárení obce k 30.11.2020.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver

Hlasovanie : 
Za :  4             Proti:  0            Zdržal sa: 0 

            Neprítomný:1

Uznesenie č. 32 /2020
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 písm. g/ zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n. z. a  p.
a) schvaľuje prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemok  parc. č. 252/1  
    záhrada o výmere 2 432 m², v katastrálnom území Závadka, zapísané na LV č. 260   
    a jeho odpredaj kupujúcemu PaedDr. Eva Timarová, bytom Jána Hollého 701/83,  071 01 Michalovce a to  
   ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., schvaľovaný 
   trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorý je zdôvodnený skutočnosťou, že na uvedený pozemok je 
   prístup len cez pozemky vo vlastníctve rodiny p. Timarovej. Vzhľadom k tejto skutočnosti nie je možné 
   predmetný pozemok riadne udržiavať, nakoľko obec nemá k nemu priamy prístup a jeho predaj inému 
   záujemcovi by nebol možný. Pozemok je vzhľadom k  umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Závadka. 
   Záujemca o kúpu pozemku plánuje rekonštrukciu a prístavu k rodinnému domu, ležiacemu na susednom 
   pozemku, ktorý nemá dostatočnú rozlohu. Kúpna cena je stanovená podľa ceny v mieste obvyklej  na cenu
   1 945 € (0,80 € za m²) za predmet prevodu, pričom kupujúca je povinná zaplatiť správny poplatok za 
   vklad do katastra nehnuteľností. V prípade predaja pozemku tretej osobe si obec Závadka vyhradzuje 
   predkupné právo  na predmetný pozemok po dobu desiatich rokov, maximálne v cene znaleckého posudku
   vypracovaného na objednávku obce.
b) poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy s podmienkami uvedenými 
    v bode a tohto 
    uznesenia.

Hlasovanie : 
Za : 4              Proti: 0             Zdržal sa:  0

            Neprítomný:1



Uznesenie č. 33 /2020
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 nezávislého audítora k 31.12.2019

Uznesenie č. 34 /2020
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 2020 v predloženom rozsahu, 
b) poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonávaním kontrolnej činnosti v zmysle predloženého plánu.

Za :  5             Proti:  0            Zdržal sa:  0
            Neprítomný: 0

Uznesenie č. 35/2020
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. 2/2020.

Za :  5             Proti: 0             Zdržal sa:  0
            Neprítomný: 0

Uznesenie č. 36/2020
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 hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Závadka na rok 2021

Uznesenie č. 37/2020
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 rozpočet obce Závadka na rok 2021  podľa priloženého návrhu. 
b)berie na vedomie rozpočet rokov 2022,2023

Za :   5            Proti:0              Zdržal sa:  0
            Neprítomný: 0

Uznesenie č. 38/2020
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  Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad podľa 
predloženého návrhu

Za :  5             Proti:  0            Zdržal sa:  0
            Neprítomný: 0

Uznesenie č. 39/2020
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  harmonogram zasadnutí OZ  Závadka na rok 2021 v predloženom rozsahu 

Za : 5              Proti:  0            Zdržal sa:  0
            Neprítomný: 0

Uznesenie č. 40/2020
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) odmenu vo výške 380 eur pre hlavného kontrolóra obce
b) odmenu všetkým poslancom OZ vo výške 400 eur.
c)navýšenie mesačného platu starostky obce o 20% od 01.12.2020
Odmeny poslancom a hlavnej kontrolórke  budú vyplatené najneskôr do 20.12.2020

Za : 5              Proti: 0             Zdržal sa:  0
            Neprítomný: 0



Uznesenie č. 41/2020
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 poukážky pre seniorov, ktorí v roku 2020 dovŕšili vek odchodu do dôchodku .

Za :    5           Proti:    0        Zdržal sa:  0
            Neprítomný: 0

Uznesenie č. 42/2020
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 hospodárení obce k 30.11.2020.

Prítomní poslanci : Ľudovít Knežo,  Ján Semko, Juraj Gašpar, Martina Berešová , Ing. Dušan Mihók                  

Verejnosť : 0
                                      

  Návrhová komisia : p. Martina Berešová        podpísala 04.12.2020
                                     Ing. Dušan Mihók            podpísal 04.12.2020      

  Zapísala: Bc. Viktória Timková

 

   V Závadke 4.12.2020                                                                    podpísala 04.12.2020
                                                                                                               Jana Dziaková
                                                                                                               starostka obce    


