
                            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Závadka dňa 14.6.2021
                                                      
Pani starostka  privítala poslancov na  zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že sú 
prítomných 3 poslanci a preto je  zasadnutie uznášania schopné.

Pristúpime k navrhovanému programu:
1. Otvorenie a určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. 
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020.
6. Rozpočtová opatrenie č. 2/2021 a schválenie čerpania rezervného fondu.
7. Informácia o stravovaní pre cudzích stravníkov (seniori a ZŤP) v školskej jedálni .
8. Vstup obce Závadka do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN.
9. Informácia o hospodárení obce k 31.5.2021. 
10. Informácia o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ.
11. Rôzne.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver

Hlasovanie:
             Za :    3

 Proti : 0                                    Zdržal sa: 0
Neprítomní: p.Knežo, p.Gašpar

Za členov návrhovej komisie navrhla p. Martinu Berešová,  a p. Dušana Mihóka
Hlasovanie:

             Za :   3 
 Proti :0                                    Zdržal sa: 0
Neprítomní: p.Knežo,p.Gašpar

Za zapisovateľku určila Bc. Viktóriu Timkovú
Za overovateľov určila p. Jána Semka a p. Martinu Berešovú
Hlasovanie:

Za :  3  
Proti :0                                    Zdržal sa: 0
Neprítomní: p.Knežo,p.Gašpar

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/neschvaľuje
a/ program zasadnutia
b/ návrhovú komisiu v zložení p. Martina Berešová, p. Dušan Mihók
c/ zapisovateľku Bc. Viktóriu Timkovú 
d/ overovateľov zápisnice p. Jána Semka a p. Martian Berešová

bod programu č. 2: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
Starostka skonštatovala , že uznesenia prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia.
Konkrétne  k uzneseniu č.  6/2021 zo dňa 15.3.2021 uviedla,  že na základe verejného obstarávania bol
zakúpený malotraktor Dakr s príslušenstvom v celkovej hodnote 7 100 eur s DPH.
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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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.
Spolu s pozvánkou bol poslancom OZ zaslaný aj  návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 .
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,  resp.  mestskému  zastupiteľstvu.  Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  obce
Závadka  na  II.  polrok  2021  je  vypracovaný  v  súlade  s  príslušnými  právnymi  predpismi,  ktorý  zahŕňa
vykonávanie kontrol na všetkých úsekoch nakladania s finančnými prostriedkami obce. 
Hlasovanie:

Za :  3  
Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0
Neprítomní: p.Knežo, p.Gašpar

 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 2020 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 2020
Pani  starostka  poprosila  hlavnú  kontrolórku  Mgr.  Annu  Kosánovú,  aby  prečítala  svoje  stanovisko
k záverečnému účtu obce. Stanovisko:Návrh záverečného účtu Obce Závadka za rok 2020 je spracovaný v
súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods.5 citov. Zákona. Odporučila  OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Závadka za rok 2020 výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

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 2020.

bod programu č. 5:  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020  
Záverečný účet obce za rok 2020 pani starostka  zaslala poslancom  spolu s pozvánkou. Tento dokument je
obsiahli a poslanci sa s ním  mali možnosť vopred oboznámiť. Poslanci sa zaujímali podrobnejšie o bežné
príjmy a výdavky ,  výšku zostatku dlhu  úveru po predchádzajúcom vedení,  výberom daní  a  pod.  Pán
poslanec Mihók pri výške výberu daní otvoril tému zmeny VZN na nasledujúce obdobie a to sadzby dane v
niektorých bodoch a potreby ich úpravy, z dôvodu prínosu financií do obecnej pokladne. Keďže to nebolo
predmetom prejednávaného bodu pani starostka podotkla, že do najbližšieho OZ môže ako poslanec podať
návrh bodu programu a ten by sa následne prejednával na OZ.
Hlasovanie:
            Za :    3

Proti :0                                             Zdržal sa:0
Neprítomní: p.Knežo, p.Gašpar

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 správu obce Závadka a záverečný účet obce Závadka za rok 2020  s celoročným hospodárením
bez výhrad
B/ schvaľuje, použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 17 736,50
eur.
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bod programu č. 6:  Schválenie čerpania rezervného fondu. – rozpočtové opatrenie 2/2021.
Pani starostka poslancom OZ vysvetlila tvorenie a použitie rezervného fondu ako i jeho výšku- 17 736,50
eur. Vzhľadom k tomu, že  sa môže čerpať len ako investícia – kapitálový výdavok, je potrebné, aby bola
časť tohto fondu použitá na nákup malotraktora.
Úprava rozpočtu opatrením č.  2/2021 spočíva  v navýšení  príjmov a výdavkov týkajúcich sa fungovania
MOM,  navýšenie na príjmovej aj výdavkovej časti., či použite Rf a  na predmetné rozpočtové opatrenie
mali možnosť nahliadnuť poslanci na OZ. Poslanci OZ nemali pripomienky a preto jednotne hlasovali.
Hlasovanie:

Za :    3
Proti :0                                                    Zdržal sa:  0
Neprítomní: p.Knežo, p.Gašpar

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/neschvaľuje čerpanie rezervného fondu na kapitálový výdavok - kúpu  malotraktora Dakr vo
výške  7 100,- €.
B/ schvaľuje/neschvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021 podľa predloženého návrhu.

Bod programu 7: Informácia o stravovaní pre cudzích stravníkov (seniori a ZŤP) v školskej jedálni 
Pani starostka poslancoch OZ informovala o možnosti stravovania pre cudzích stravníkov. Školská jedáleň
pri MŠ je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, preto by mohla poskytovať služby aj iným občanom, v tomto
prípade  starobných  dôchodcom a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a to  poskytovaním obedov.
Keďže obec nemá k dispozícií obecné motorové vozidlo, obedy by si seniori chodili vyzdvihnúť priamo
v školskej  jedálni.  Cena  jedného  obeda  pre  cudzích  stravníkov  by  bola  vo  výške  približne  2,30  eur.
Momentálne sme v štádiu spracovávania dodatku prevádzkového poriadku, ktorý následne musí schváliť
Úrad  verejného  zdravotníctva  Michalovce.  V prípade,  že  nám  to  ÚRVZ  schváli  mohli  by  sme  začať
poskytovať  túto  službu  našim  seniorom  už  od  septembra  2021.  Bude  potrebná  investícia  na  splnenie
podmienok výdaja stravy, prieskum u občanov, prípadne pri väčšom dopyte pribrať pomocnú silu.

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  poskytovaní stravy
cudzím stravníkom (seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím).

Bod programu 8: Vstup obce Závadka do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN.
Dôvodovú správa k vstupu obce Závadka do občianskeho združenie Diaľnica na Zemplín ako aj stanovy
tohto združenia poslala pani starostka  spolu s prihláškou poslancom OZ na oboznámenie ešte pred konaním
OZ. 
Dôvodová správa k vstupu obce do občianskeho združenia a stanovy občianskeho združenia Diaľnica na
Zemplín – príloha.
Nechala  priestor  na  vyjadrenie  názoru  poslancov  OZ.  Momentálne  je  vstup  členstva  v  do  združenia
bezplatný. Poslanci jednohlasne súhlasili s členstvom do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN.
Hlasovanie:

Za :    3
Proti :0                                                    Zdržal sa:  0
Neprítomní: p.Knežo, p.Gašpar

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
1. Berie na vedomie:
    a) Dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu obce do občianskeho združenia Diaľnica na 
        Zemplín.
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   b) Stanovy občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín.
2. schvaľuje/neschvaľuje 
    Vstup obce Závadka do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín so sídlom Š. Kukuru 154/14 
    Michalovce, Slovenská republika.

bod programu č. 9:  Informácia o hospodárení obce k 31.5.2021
Pani starostka  oboznámila poslancov OZ s hospodárením obce s finančnými prostriedkami k 31.5.2021.
Podľa plnenia rozpočtu , vysvetlila im súvis medzi niektorými položkami a podľa požiadaviek poslancov aj
položky výdaja. Pán poslanec Mihók sa zaujímal o množstvo vydaných rozhodnutí DZN a ich úhrad zo
strany obyvateľov 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 hospodárení obce
k 31.5.2021.

bod programu č. 10:  Informácia o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľka MŠ
Dňa  12.4.2021  obec  Závadka  ako  zriaďovateľ  MŠ  vyhlásila  výberové  konanie  na  obsadenie  funkcie
riaditeľa MŠ. Toto vyhlásenie výberového konania bolo zverejnené v miestnej tlači (Zemplínsky korzár),
vyvesené na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce a MŠ. Dňa 25.5.2021 zasadala Rada školy pri MŠ
Závadka  a prebehlo  výberové  konanie.  Víťazom  sa  stala  p.  Monika  Hiráková.   Dňa  1.6.2021   bola
menovacím dekrétom vymenovaná do funkcie riaditeľky MŠ Závadka.
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 výberovom konaní
na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ.

bod programu č. 11:  Rôzne
V bode rôzne bola riešená téma ukončenia pracovného pomeru dvoch zamestnankýň MŠ Závadka. Ponuka
obsadenia pozície kuchárka a vedúca školskej jedálne je otvorená do 15.07.2021 a na základe výberového
konania budú tieto miesta preobsadené.

Bod programu č. 12:  Návrh na uznesenie 
Pani starostka poprosila p. Berešovú, aby prečítala návrh na uznesenie.

Hlasovanie:
Za:3
Proti :    0                                   Zdržal sa:  0  
Neprítomní: p.Knežo, p.Gašpar

Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Martina Berešová podpísala 14.06.2021
                                         Ján Semko  podpísal 14.06.2021

Zapísala: Bc. Viktória Timková
                                                                                                     
                                                                                                                    podpísala 14.06.2021
                                                                                                                        starostka obce 
                                                                                                                       Jana Dziaková
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