
           Zápisnica  zo
                          zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Závadka dňa 05.10.2021
                                                      
Pani starostka privítala pánov poslancov a skonštatovala , že sú prítomní 4 poslanci a teda je 
zasadnutie uznášania schopné. Prečítala návrh programu vrátane rozšíreného programu , ktorý 
predložil pán poslanec Ing.Dušan  Mihók.

Pôvodný návrh programu:
1. Otvorenie a určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
3. Rekonštrukcia parkovísk a príjazdovej cesty k OcÚ a MŠ. 
4. Správa nezávislého audítora 2020.
5. Ukončenie členstva obce Závadka v Občianskom združení obce pre odkanalizovanie južnej časti 

Zemplínskej Šíravy.
6. Informácia o schválených finančných prostriedkoch na projekty: „Dažďová záhrada pri MŠ“ a  

„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome“.
7. Návrh na uznesenie.
8. Záver

 rozšírený program podľa návrhu Ing. Dušan Mihóka
Na návrh poslancov OZ sa o každom bode rokovalo zvlášť.
     1. Informácia o jednodňovom výlete do Bojníc
     2. Vyhlasovanie v rozhlase pri každom úmrtí obyvateľa obce o čase pohrebu
     3. Reakcia na oznam vyhlásený v obecnom rozhlase o zákaze spaľovania konárov a lístia
     4. Žiadosť o vypracovanie nového VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach na území obce    
         Závadka
Hlasovanie:
Návrh programu rozšírený o1. bod : Informácia o jednodňovom výlete do Bojníc
    

Za: 4                                              Nehlasoval:0
Proti:  0                                          Zdržal sa:0

Hlasovanie:
Návrh programu rozšírený o bod : Vyhlasovanie v rozhlase pri každom úmrtí obyvateľa obce o čase pohrebu
    

Za: 4                                              Nehlasoval:0
Proti:  0                                          Zdržal sa:0

Hlasovanie:
Návrh programu rozšírený o bod : Reakcia na oznam vyhlásený v MR o zákaze spaľovania konárov a lístia
  

Za: 4                                              Nehlasoval:0
Proti:  0                                          Zdržal sa:0                                                                                                     
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Hlasovanie:
Návrh programu rozšírený o bod : Žiadosť o vypracovanie nového VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych 
daniach na území obce    Závadka
    
Za: 1                                             Nehlasoval:0
Proti: 1                                             Zdržal sa:2                                                

Za členov návrhovej komisie navrhujem p. Jána Semka,  a  Ing. Dušana Mihóka
Hlasovanie

             Za :      4                               Nehlasoval: 0
 Proti:  0                                Zdržal sa: 0

Zapisovateľka : Bc. Viktóriu Timkovú
Overovatelia zápisnice : p. Jána Semka a p. Juraja Gašpara

Hlasovanie:
  Za :     4                                Nehlasoval: 0     
 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/neschvaľuje
a) program OZ v znení:

1.Otvorenie a určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
3.Rekonštrukcia parkovísk a príjazdovej cesty k OcÚ a MŠ. 
4.Správa nezávislého audítora 2020.
5.Ukončenie členstva obce Závadka v Občianskom združení obce pre odkanalizovanie južnej časti 
Zemplínskej Šíravy.
6.Informácia o schválených finančných prostriedkoch na projekty: „Dažďová záhrada pri MŠ“ a 
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome“.
7.Informácia o jednodňovom výlete do Bojníc
8. Vyhlasovanie v rozhlase pri každom úmrtí obyvateľa obce o čase pohrebu
9. Reakcia na oznam vyhlásený v obecnom rozhlase o zákaze spaľovania konárov a lístia
10.Návrh na uznesenie.
11.Záver

b/ návrhovú komisiu v zložení p. Jána Semka, p. Dušana Mihóka
c/ zapisovateľku Bc. Viktóriu Timkovú 
d/ overovateľov zápisnice p. Jána Semka a p. Juraja Gašpara

bod programu č. 2: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
V zmysle uznesenia  č. 24/2021 zo dňa 14.7.2021 prijatého na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola dňa 
21.7.2021 podpísaná  kúpnu zmluvu, ktorá bola zverejnená na webovom sídle obce 21.7.2021.

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.
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bod programu č. 3: Rekonštrukcia parkovísk a príjazdovej cesty k OcÚ a MŠ.
Parkovisko a príjazdová cesta k OcÚ a MŠ je v havarijnom stave. Počas dažďa je celá zaliata vodou rovnako
ako aj  parkoviská.  Je potrebná ich rekonštrukcia nakoľko je značne poškodená.  Na príjazdovej ceste sú
rozsiahle praskliny rovnako vyzerá aj priestranstvo pred materskou školou. Pani starostka dala  vypracovať
cenové  ponuky  na  rekonštrukciu  parkovísk  a príjazdovej  cesty.  Rekonštrukcia  príjazdovej  cesty  by
pozostávala  z osadenia  obrubníkov  a asfaltového  betónu  v hrúbke  5  cm.  Pri  parkovisku  je  potrebné
odstránenie  a likvidácia  asfaltovej  drviny,  osadenie  betónových  obrubníkov,  vrstva  kameňa  (kamenivo
veľkosť  32-63mm) a následne 8 cm vrstva asfaltu. Ohraničenie by mal tvoriť gabiónový plot.  Celkové
náklady na tieto rekonštrukčné práce by činili 34 948,37 eur. Poslanci sa zaujímali o podklad , na ktorom
bude asfalt, prípadne iné možnosti okrem asfaltovej plochy. Pani starostka poukázala aj na prípadné opravy ,
ktoré  by  sa  v  budúcnosti  mohli  objaviť  pri  asfaltovej  ploche  ciest  a  ich  rýchlu  a  finančné  efektívnu
rekonštrukciu ako by sa ukázalo pri inej alternatíve napr. povrch z betónu . Riešili výšku plota na parkovisku
a navrhovali cca70-90cm.Uzamykanie parkoviska v alternatíva brány či rampy.
Hlasovanie
             Za : 4                                    Nehlasoval:0     

 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/neschvaľuje
Investičný zámer vo výške 34 948,37 eur  na rekonštrukciu parkoviska a prístupovej cesty k OcÚ a MŠ 
podľa priloženého výkazu- výmeru.

bod programu č. 4: Správa nezávislého audítora 2020
Správu nezávislého audítora  za rok 2020  poslala  pani starostka spolu s pozvánkou OZ. Páni poslanci 
nemali pripomienky.
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 nezávislého audítora za rok
2020.

bod programu č. 5:  Ukončenie členstva obce Závadka v Občianskom združení obcí pre 
odkanalizovanie južnej časti Zemplínskej Šíravy
Obec Závadka je členom Občianskeho združenia obcí pre odkanalizovania južnej časti Zemplínskej Šíravy.
Toto združenie je prakticky nefunkčné a plánuje ukončiť svoju činnosť. Pani starostka navrhla  ukončenie
členstva v predmetnom združení.
Hlasovanie:
             Za :  4                                   Nehlasoval:   0  

 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/neschvaľuje
ukončenie členstva obce Závadka v Občianskom združení obcí pre odkanalizovanie južnej časti Zemplínskej
Šíravy.

bod programu č. 6:   Informácia o schválených finančných prostriedkoch na projekty: „Dažďová záhrada pri
MŠ“ a  „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome“.
Pani starostka informovala poslancov OZ  v akej fáze je realizácia obidvoch projektov. Dažďová záhrada musí byť
zrealizovaná do konca októbra 2021. Obec čaká na podpísanie zmlúv. Pri rekonštrukcii soc. zariadení v KD bude
pravdepodobne  potrebné  podpísať  dodatok  k  zmluve  .   Z  dôvodu  navýšenia  fin.  prostriedkov  (  zvýšenie  cien
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materiálov oproti roku 2019)Výška potrebných fin. prostriedkov je v štádiu prepočtov zo strany  u dodávateľa. Tieto
zvýšené náklady bude potrebné financovať z vlastných prostriedkov 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 projektoch „dažďová
záhrada pri MŠ“ a „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome“.

Bod programuč.7: Informácia o jednodňovom výlete do Bojníc
Dňa 21.8.2021 sa uskutočnil jednodňový výlet do Bojníc, ktorého sa zúčastnilo 67 osôb. Všetky účastníci,
ktorí  mali  trvalý alebo prechodný pobyt  v obci  Závadka bol  poskytnutý stravný lístok v hodnote 9 eur.
Náklady na dopravu 2 autobusmi činili 1 860 eur. Tento bod navrhol v svojom rozšírujúcom programe  Ing.
Dušan Mihók, zaujímal sa o výšku poplatku za autobusy. Zdôvodnil to, že fa nenašiel na stránke obce . Pani
starostka mu vysvetlila, že faktúra bude zverejnená na stránke obce do 10.10.2021, keďže bola prijatá v
mesiaci september.
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

Bod programuč.8: Vyhlasovanie v rozhlase pri každom úmrtí obyvateľa obce o čase pohrebu
Pani starostka upozornila poslancov OZ  na zákon o GDPR. Poukázala na možnosť vyhlásenie  oznámenia v
MR o úmrtí občana, čase a konania modlitieb pri zosnulom ako aj vyhotovenia parte, ale to len na základe
podpísaného  tlačiva  blízkych  príbuzných  zosnulého  občana  na  obecnom úrade.  Poslanci  navrhli  takéto
oznamy zverejňovať bezplatne.
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

Bod programuč.9: Reakcia na oznam vyhlásený v obecnom rozhlase o zákaze spaľovania konárov 
a lístia
Oznam v miestnom rozhlase bol vyhlásený na základe upozornenia HAZZ  z dôvodu vysokých teplôt nad
30º C. Pani starostka   upozornila na spaľovanie nielen  komunálneho ale aj nebezpečného   odpadu , ktorý
ľudia často spaľujú aj napriek jeho vývozom. V neposlednom rade poukázala na spaľovanie vo vysokých
teplotách  a  neohľaduplnosť  občanov  ,  keď  svoj  odpad  spaľujú  v  nepriaznivých  poveternostných
podmienkach. 

Bod programu č. 7:  Návrh na uznesenie 
Poprosím p. Semka, aby prečítal návrh na uznesenie.
Pristúpili k hlasovaniu, kto je za, aby sa prijalo uznesenie v tomto znení

Za: 4
Proti :  0                                     Zdržal sa:    0

            Neprítomní: M.Berešová 

Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Ján Semko podpísala 05.10.2021
                                         Juraj Gašpar  podpísal 05.10.2021

Zapísala: Bc. Viktória Timková
                                                                                                     
                                                                                                                    podpísala 05.10.2021
                                                                                                                        starostka obce 
                                                                                                                       Jana Dziaková
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