
                            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Závadka dňa 10.12.2021
                                                      
Pani starostka  privítala  poslancov obce Závadka na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Konštatovala, že sú prítomní 4 poslanci a preto je  zasadnutie uznášania
schopné.

Pristúpila k navrhovanému programu:
1. Otvorenie a určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. VZN o Prevádzkovom priadku pohrebiska - návrh.
3. Dodatok č.1 k VZN  výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov MŠ a ŠJ - návrh
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
5. Úprava rozpočtu na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č.3/2021
6. Stanovisko hlavného  kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022,2023, 

2024
7. Rozpočet na roky 2022, 2023, 2024 - návrh
8. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2022 - návrh
9. Odmeny HK obce a poslanci OZ – návrh.
10.Poukážky pre seniorov 
11.Možnosť predĺženia úveru
12.Kamerový systém pre obec Závadka - obstaranie
13.Územný plán obce Závadka – obstaranie
14.Finančná pomoc rodine Knežovej
15.Akcia Mikuláš 2022 - informácia
16.Návrh na uznesenie.
17.Záver

Za členov návrhovej komisie navrhla p. Ľudovíta Kneža  a Ing. Dušana Mihóka
Hlasovanie:

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

Za zapisovateľku určila Bc. Viktóriu Timkovú
Za overovateľov určila p. Jána Semka a p. Juraja Gašpara
Hlasovanie:

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

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

bod programu č. 2: VZN o Prevádzkovom priadku pohrebiska 
VZN  č.  1/2021  schvaľuje  Prevádzkový  poriadok  pohrebiska  obce  Závadka.  Tento
Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade  s § 15 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve.
Upravuje  spôsob  poskytovania  služieb,  prístup  na  pohrebisko,  prevádzkové  hodiny,
ukladanie telesných pozostatkov do hrobu, povinnosti nájomcu, všeobecné podmienky  pre
prenájom hrobových miest a iné náležitosti.  Prílohu Prevádzkového poriadku tvorí cenník
nájomného za prenájom hrobových miest. Ďalším dokumentom, ktoré toto VZN schvaľuje
je Prevádzkový poriadok Domu smútku a cenník jeho prenájmu  Tento určuje okrem iného
aj  režim  údržby  čistoty  a dezinfekcie  Domu  smútku,  premiestnenie   tela  zosnulého
a miestnosti domu smútku. Celý dokument bol poslancom OZ zaslaný spolu s pozvánkou na
preštudovanie.  Poslancov  OZ  zaujímal  článok  8  Kolumbárium,  keďže  obec  nemá  na
pozemku cintorína zriadené také miesto a dohodli sa pri schválení Prevádzkového poriadku
pohrebiska obce Závadka a prevádzkového poriadku DS tento článok vypustiť.

Hlasovanie:
Za :   3                                           Nehlasoval:1(Berešová dorazila na OZ 15:32hod)
Proti :0                                           Zdržal sa: 1

 Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Závadke 
schvaľuje
VZN  č.  1/2021,  ktorým  sa  schvaľuje  Prevádzkový  poriadok  pohrebiska  obce  Závadka
a Prevádzkový poriadok Domu smútku s vypustením čl.8 Kolumbárium
 
bod programu č.  3:  Dodatok č.1  k VZN vo výške  príspevku a spôsobe  jeho  platby na
čiastočnú úhradu nákladov MŠ a ŠJ
Regionálnym  úradom  verejného  zdravotníctva  bol  schválený  dodatok  k prevádzkovému
poriadku zariadenia školského stravovania, v ktorom sa upravuje spôsob vydávania stravy
cudzím stravníkom (starobným dôchodcom) Schválený bol  maximálny počet  20  cudzích
stravníkov z ohľadom na kapacitu zariadenia. Obedy sa budú vydávať denne cez výdajne
okienko – prechodové dvere pri vchode na OcÚ. Nakoľko obec nedisponuje autom, budú si
seniori  pre  stravu  prichádzať.  Dodatok  č.  1  k prevádzkovému  poriadku  upravuje  cenu
jedného obeda pre seniorov a to 3 €.  V tom je 1,33 € na nákup potravín a 1,67 € réžia.
Vedúca ŠJ  doručila  nový prepočet  réžie cudzích stravníkov (seniorov),  kde zohľadnila
avízované zvyšovanie cien energií a potravín, takže navrhuje zvýšiť cenu jedného obeda pre
cudzích stravníkov - seniorov na 3,30 € (1,33 eur stravné  a 1,97 eur réžia)
Celý dokument  bol zaslaný spolu s pozvánkou na OZ. Poslanci riešili cenu obeda aj pre
nízkopríjmových  dôchodcov,  či  čiastku,  ktorou  môže  obec  prispieť  stravníkom.  Riešili
otázku výšky poplatku , keďže ceny energií stúpajú, a tým aj náklady sa budú zvyšovať. Pán
poslanec Ľ. Knežo navrhol zvýšiť cenu jedného obeda pre cudzích stravníkov-seniorov na
3,50 € (1,33 eur stravné  a 2,17 eur réžia).
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Hlasovanie:
Za : 5                                               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 
Dodatok č.1 k VZN vo výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 
MŠ a ŠJ 

bod programu č. 4: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.
Spolu s pozvánkou bol zaslaný aj  vypracovaný návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 
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 I. polrok 2022 je vypracovaný v
súlade s  príslušnými právnymi predpismi,  ktorý zahŕňa vykonávanie kontrol  na všetkých
úsekoch nakladania s finančnými prostriedkami obce. 
Hlasovanie

Za : 5                                                  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 
a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 v 
predloženom rozsahu, 
b) poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonávaním kontrolnej činnosti v zmysle 
predloženého plánu.

bod programu č. 5: Úprava rozpočtu na rok 2021 – schválenie rozpočtového opatrenia 
č. 3/2021
Pani  starostka  oboznámila  pánov  poslancov  s  rozpočtovým  opatrení.  Úprava  obsahuje
navýšenie v príjmovej časti  rozpočtu na položkách dane z pozemkov 1330, stavieb 8766,
príjmy z podielových daní 5256 a príjmy zo štátneho rozpočtu 5 380. sú to navýšené príjmy
na  jednotlivých  z transferov  verejnej  správy   to  znemená,  že  sú  tam  uvedené  príjmy
z environmentálneho  fondu   z projektu  dažďová  záhrada.  Ďalej  je  tam  presun  11 321
z kapitálových  výdavkov  na  bežné  výdavky.  Čo  sa  týka  výdavkovej  časti  sú  to  drobné
úpravy  na  jednotlivých  položkách,  podľa  reálnych  potrieb  do konca  roka.  Pán  poslanec
Knežo sa zaujímal o kúpu zametacej kefy - príslušenstvo k malotraktoru a jej využití , či
nutnosť presunu fin. prostriedkov medzi položkami, prípadne ich dopad ak by sa tieto fin.
prostriedky nepresunuli.
Hlasovanie:

Za :  4                                                  Nehlasoval:0
Proti:0                                                 Zdržal sa:  1
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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
 schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/20201.

bod programu č. 6:  Stanovisko hlavného  kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na 
roky 2022, 2023, 2024
Pani starostka poprosila  hlavnú kontrolórku obce, Mgr. Annu Kosánovú, aby prečítala svoje 
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022.  K danému bodu nebolo potrebné hlasovanie 

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 hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Závadka na 
rok 2022.

bod programu č. 7:  Schválenie rozpočtu obce na roky 2022, 2023, 2024
Rozpočet na nasledujúce roky bol doručený na oboznámenie p. poslancom vopred. Na roky
2023 a 2024 je orientačný. Poslanci  OZ nemali výhrady voči predloženému návrhu.
Hlasovanie:          

Za:  5                                             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 rozpočet obce Závadka na roky 2021. 2022, 2023 podľa priloženého návrhu. 

bod programu č. 8:  Schválenie  harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na
rok 2022.
Na  základe  ustanovenia  §  5  ods.  8  zákona  č.  211/2000  Z.z..  o slobodnom  prístupe
k informáciám,  na  zverejňovanie  informácií  obecnými  zastupiteľstvami,  je  obec  povinná
schváliť  a zverejniť  harmonogram  zasadnutí  OZ  na  ďalší  kalendárny  rok.  Návrh
harmonogramu zasadnutí OZ  bol zaslaný spolu s pozvánkou. Pán poslanec Knežo nebol
spokojný s počtom stretnutí OZ .Podľa jeho názoru nie sú poslanci dostatočné informovaný
o dianí v obci a zastupiteľstvá prebiehajú v rámci informácií len okrajovo. Vyslovil sa za
častejšie schôdze poslancov a to v počte najmenej raz do mesiaca. Cieľom týchto stretnutí je
dôkladnejšie  podané informácie o obci   a  dianí  v  obci  ,  čím by sa  odstránil  priestor  na
konšpiračné teórie. Poslanci OZ sa dohodli na pracovných stretnutiach 1x mesačne, ktoré
bude iniciovať pán poslanec Knežo.
Hlasovanie:

Za :  5                                              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  
harmonogram zasadnutí OZ  Závadka na rok 2022 v predloženom rozsahu 
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bod programu č. 9: Odmeny HK obce a poslanci OZ 
Pani starostka  navrhla odmenu pre p. hlavnú kontrolórku ako aj odmeny pre  poslancov  vo
výške 200, a aby tieto boli vyplatené v novembrovom výplatnom termíne t.j. do 20. 12 2021.
Hlasovanie:
          Za :  5                                                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
a) odmenu vo výške 200 eur pre hlavného kontrolóra obce
b) odmenu všetkým poslancom OZ vo výške 1000 eur , t..j. 200 eur pre jedného poslanca.
Odmeny budú vyplatené najneskôr do 20.12.2021.

bod programu č. 10: Poukážky pre seniorov – schválenie
Pani starostka poukázala na akciu pre seniorov, ktorá sa malo konať v rámci mesiaca úcty
k starším. V dôsledku nákazy COVID-19 sa neuskutočnila. Vzhľadom na to, že sa plánované
finančné prostriedky nevyčerpali, navrhla zakúpenie poukážok v hodnote 10 eur pre jedného
seniora, ktorý v roku 2021 dovŕšil vek odchodu do starobného dôchodku.
Hlasovanie:

Za :  5                                         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  poukážky 
pre poberateľov starobného dôchodku

bod programu č. 11 Možnosť predĺženia úveru
Pani  starostka   informovala  poslancov  OZ  o možnosti  zníženia  úrokovej  sadzby  a čase
a spôsobe splatenia úveru  . Úver vo výške 24 791 eur je  potrebné v priebehu roku splatiť
( k splateniu ostalo 14 791 eur),  je možnosť úver sa predĺži o 10 rokov a zároveň sa zníži
úroková sadzba na celom objeme úveru z aktuálnej 3,00 % p.a. na  1 % p.a. (ročne).
 Príklad – výpočet úrokov z celkového vyčerpaného objemu úveru  :
z vyčerpanej  sumy   24 791 Eur pri  aktuálnej  ročnej úrokovej sadzbe 3,00 % p.a.  tvoria
úroky za celý rok sumu cca  743,73 Eur a mesačne je to cca 61,98 Eur
 z vyčerpanej  sumy   24 791 Eur pri  zníženej  ročnej  úrokovej  sadzbe 1,00 % p.a.  tvoria
úroky za celý rok sumu cca  247,91 Eur a mesačne je to cca 20,66 Eur
Uvedený úver nám bude fungovať tak ako doteraz.
K pôvodnej  úverovej  zmluve  bude  robený  dodatok  na  zmenu  zmluvných  podmienok  -
predĺženie úveru o 10 rokov a zníženie  ú.s.  v tom prípade bude jednorázový poplatok za
uvedené zmeny vo výške 200 EUR. Tento úver sa nemusí fixne splácať , ale po určitých
čiastkach. Poslanci nemali výhrady na možnosť predĺženia splatnosti úveru.
 Hlasovanie:

Za :  5                                         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
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 schvaľuje
predĺženie splatnosti úveru, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova
11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“)  na  rekonštrukciu  kultúrneho  roľníckeho  domu  za  podmienok  dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve. 

bod programu č. 12: Kamerový systém pre obec Závadka – obstaranie
Pani starostka informovala poslancov o vykonanom prieskume trhu  za účelom obstarania
kamerového systému pre obec Závadka. Monitoroval by sa priestor pred obecným úradom,
materskou školou a kultúrnym domom. Tri kamery by boli umiestnené v exteriéry obecného
úradu, materskej školy, parkoviska a kultúrneho domu. Jedna kamera by bola umiestnená aj
v triede materskej  školy.  Celkové náklady na kamerový systém podľa prieskumu trhu sú
1 849,  83  €  bez  DPH s DPH to je  celkovo 2 219,80 €.  Navrhla  inštaláciu   kamerového
systému na ochranu poriadku ako aj majetku obce. Toto by bola prvá etapa systému. II.etapa
by  zahŕňala    monitorovanie  cintorína  ako  aj  vstupy  do  obce,  ktoré  by  boli  predmetom
riešenie na budúci rok. Poslanci sa zaujímali o kamerovom systému v miestnosti škôlky,o
ponukách od iných firiem a ich vyhodnotenie, ako aj o samotnom  podpise zmluvy . Pán
poslanec Knežo sa vyjadril ,že ako poslanec OZ by bol rád pri podpísaní zmlúv , a tým by sa
podľa jeho názoru predišlo  akýmkoľvek konšpiračným teóriám.  Pani  starostka  vysvetlila
poslancom, že nie každého prieskumu trhu je výsledkom zmluva. Zmluvy,ktoré sú podpísané
sú uverejňované na webovej stránke obce.
Hlasovanie:

Za : 5                                          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  obstaranie a inštaláciu kamerového systému v centre obce.

bod programu č. 13: Územný plán obce Závadka – obstaranie
Pani starostka informovala poslancov OZ o realizácii prieskum trhu za účelom obstarania
zmeny a dodatku územného plánu obce Závadka, hlavne z dôvodu, aby bol tento dostupný aj
v elektronickej podobe, aby bolo možné ho umiestniť na webovom sídle obce. Financovanie
je možné cez dotáciu Ministerstva dopravy SR. V novom územnom pláne navrhla, aby sa
plochy vo vlastníctve obce, ktoré sú momentálne určené na rekultiváciu a nachádzajú sa  za
hranicou zastavaného územia obce, boli preklasifikované na pozemky vhodné na výstavbu.
Jedná sa o parcely registra C, parcelné číslo 347/1 vo výmere 6406 m² a parcelné číslo 301/3
vo  výmere  2031m².  Ďalšia  lokalita,  ktorá  by  sa  mohla  riešiť  v rámci  zmeny  a doplnku
územného  plánu  je  priestor  za  kultúrnym domom,  ktorý  by  slúžil  ako  plocha  na  šport
a rekreáciu, aby bolo možné tak v budúcnosti vystavať multifunkčné ihrisko. 
Hlasovanie:
        Za :  4                                    Nehlasoval:0
       Proti :0                                             Zdržal sa: 1

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Závadke v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 
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369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje obstaranie 
zmeny a dodatku územného plánu obce Závadka.

bod programu č. 14: Finančná pomoc rodine Knežovej
Bod  č.14  sa  z  programu na  základe  dohody  poslancov  OZ  a  starostky  vypustil  a  bude
prerokovaný na  najbližšom zastupiteľstve  .  Nutnosťou poskytnutia  finančnej  podpory zo
strany  obce  ja  prijatie  VZN  ,  na  základe  ktorého  bude  môcť  obec  poskytnúť  finančné
prostriedky.

bod programu č. 15: Akcia Mikuláš 2021 – informácia
Dňa 4.12.2021 sa konala akcia Mikuláš 2021. V rámci nej obec rozdala balíčky pre 80 detí
vo veku do 15 rokov.  Hodnota jedného balíčka bola 4,60 €,  (spolu 368 €).  Náklady na
animátorov  budú  dodané  po  doručení  faktúry  za  vykonanú  akciu.  Podľa  objednávky  :
doprava 37,50 € , jedna hodina programu 70 €. Akcia trvala cca 2,5 hodiny.

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 akcii Mikuláš 2021

bod programu č. 16:  Návrh na uznesenie 
Poprosím p. Kneža, aby prečítal návrh na uznesenie 

Hlasovanie v dano znení:
Za:  5                                        Nehlasoval:  0 
Proti :0                                      Zdržal sa:    0

Pani starostka poďakovala prítomným poslancom OZ  za účasť a ukončila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
Overovatelia zápisnice: p. Ján Semko  podpísal 10.12.2021 
                                        p. Juraj Gašpar podpísal 10.12.2021

Zapísala : Bc.Viktória Timková
                                                                                         podpísala 10.12.2021
                                                                                             starostka obce
                                                                                             Jana Dziaková
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