
U Z N E S E N I E
                                     zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Závadka 
                                                                      zo dňa 9.2.2022

Uznesenie č. 1/20212
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 12 ods.5 zák.369/90 o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
 a) schvaľuje program zasadnutia 

1. Otvorenie
b) určenie návrhovej komisie
c) určenie overovateľov
d) berie na vedomie -určenie zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.
4. VZN o poskytnutí jednorazového príspevku na pomoc občanom obce pri mimoriadnej udalosti.
5. Projekt „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KRD“ - Informácia
6. Údržba kultúrneho roľníckeho domu
7. Inventarizácia – nadbytočný majetok obce.
8. Plán podujatí organizovaných obcou na rok 2022.
9. Návrh na uznesenie.
10. Záver     

 b) schvaľuje Návrhovú komisiu: p. Juraja Gašpara, p. Ľudovíta Kneža 
 c) schvaľuje overovateľov zápisnice: Martina Berešová, Ján Semko
Hlasovanie:
Za:  5   (  Ing.  Dušan  Mihók,  Martina  Berešová,  Ľudovít  Knežo,  Ján  Semko,  Juraj  Gašpar)
Proti: 0  
Nehlasoval:0                Zdržal sa:0 
Neprítomný:0 
d) berie na vedomie určenie zapisovateľa : Bc. Viktória Timková

Uznesenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s §11 ods.4 zák.369/90 Zb. o obecnom  zriadení v z. n. z. a p.
berie na vedomie  správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

Uznesenie č. 3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s §18f ods.1pism.e zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
berie na vedomie  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021.

Uznesenie č. 4/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 6 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
neschvaľuje VZN o poskytnutí jednorazového príspevku na pomoc občanom obce pri mimoriadnej udalosti
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za:0                              Proti: 0  
Nehlasoval:  0              
Zdržal sa: 5 ( Ing. Dušan Mihók, Martina Berešová, Ľudovít Knežo, Ján Semko, Juraj Gašpar)
Neprítomný: 0

Uznesenie č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
 v súlade s §11 ods.4 zák.369/90 Zb. o obecnom  zriadení v z. n. z. a p.
berie na vedomie informáciu o prebiehajúcom projekte Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KRD



Uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
 v súlade s §11 ods.4 zák.369/90 Zb. o obecnom  zriadení v z. n. z. a p.
a)  schvaľuje  údržbu  sály  kultúrneho  domu  v rozsahu  vykonanie  vyspravok  omietok,  maľovanie  stien
a stropu, sadrokartónové ohraničenie okrajov stropu s umiestnením bodových svetiel, výmenu interiérových
dverí, elektrických stropných svietidiel, výmenu vyhrievacích telies s vývodom cez stenu, výmena podlahy
v šatni a vstupnej chodbe najviac do výšky 10 000 eur bez DPH,
b)  poveruje  starostku  obce  vykonaním  výberového  konania  v zmysle  zákona  č.  343/2015  o verejnom
obstarávaní  a zabezpečiť následnú realizáciu týchto rekonštrukčných prác.
Hlasovanie:
Za:  5  (  Ing.  Dušan  Mihók,  Martina  Berešová,  Ľudovít  Knežo,  Ján  Semko,  Juraj  Gašpar)
Proti: 0  
Nehlasoval: 0               Zdržal sa:0 
Neprítomný: 0

Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 zák.369/90 o obecnom zriadení v z. n. z. a p. 
a)   berie na vedomie správu o vykonaní inventarizácie majetku k 31.12.2021,
b) schvaľuje  vyradenie  prebytočného  hnuteľného  majetku  obce  a materskej  školy  Závadka  podľa
priloženého zoznamu.
Hlasovanie:
Za:  5  (  Ing.  Dušan  Mihók,  Martina  Berešová,  Ľudovít  Knežo,  Ján  Semko,  Juraj  Gašpar)
Proti:0   
Nehlasoval:0                Zdržal sa :0
Neprítomný: 0

Uznesenie č.8/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
schvaľuje usporiadanie nasledovných akcií:
a) 1.máj – „stavanie mája“
b) Deň obce – termín konania august 2022 
c) Rozsvietenie vianočného stromčeka a Mikuláš – termín konania december 2022
Hlasovanie:
Za:   5   (  Ing.  Dušan  Mihók,  Martina  Berešová,  Ľudovít  Knežo,  Ján  Semko,  Juraj  Gašpar)
Proti:0   
Nehlasoval: 0                 Zdržal sa:0 
Neprítomný: 0

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

Neprítomný: 0

Verejnosť : 0

V Závadke 9.2.2022                                    

Návrhová komisia:  Juraj Gašpar  podpísal  9.2.2022                                podpísala 9.2.2022
                                Ľudovít Knežo  podpísal  9.2.2022                                   Jana Dziaková
                                                                                                                             starostka obce    
                                   
                                   



                                                                                                           


