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

   zo dňa 6.6.2022

Uznesenie č. 9 /2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 zák.369/90 o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
a) schvaľuje program zasadnutia 
Schválený program:

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

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. 
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021.
6. Schválenie čerpania rezervného fondu. – rozpočtové opatrenie.
7. Schválenie počtu poslancov OZ, úväzok starostu a volebného obvodu na nasledujúce volebné 

obdobie.
8. Emisie cenných papierov VVS - schválenie. 
9. Schválenie zámeru usporiadania spoločenskej akcie „Deň obce“ 
10. Návrh na uznesenie.

Hlasovanie:   
Za: 4 Martina Berešová, , Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj 

Gašpar
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ing.Dušan Mihók, 
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

           
                                                                                                                                        Jana Dziaková   starostka obce

Návrh rozšíreného programu zasadnutia OZ podľa návrhu Ing. Mihóka

11. finančné náklady na kamerový systém – informácia
12. výrub stromov pri kostole – informácia
13. stavanie mája – informácia o priebehu
14. počet cudzích stravníkov v ŠJ – informácia
15. stav malotraktora – informácia
16. kto kontroluje denný výkon zamestnancov – informácia
17. funkčnosť vodovodu na cintoríne – informácia
18. likvidácia stavebného odpadu majiteľom domu č. 21 – informácia
19. Záver

b) schvaľuje -Návrhová komisia:  p. Martina Berešová, p. Ľudovít Knežo
c) schvaľuje- overovateľov zápisnice: p. Ján Semko, p. Juraj Gašpar

Hlasovanie s rozšíreným návrhom programu predloženým poslancom Ing. Mihókom



Hlasovanie:   
Za: 4 Martina Berešová, , Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar, 

Ing.Dušan Mihók, 

Proti: 0
Zdržal sa: 1 Juraj Gašpar,
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

           
                                                                                                                                        Jana Dziaková   starostka obce

d) berie na vedomie určenie zapisovateľa : Bc. Viktória Timková

Uznesenie č. 10/2022
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 podľa rozšíreného programu Ing. Mihóka

Uznesenie č. 11 /2022
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.
berie na vedomie 
správu o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ

Uznesenie č. 12 /2022
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 2022 v 
    predloženom rozsahu, 
b) poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonávaním kontrolnej činnosti v zmysle 
predloženého plánu.
Hlasovanie:   
Za: 5 Martina Berešová, , Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar, 

Ing.Dušan Mihók, 

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

                                                                                                                                   Jana Dziaková   starostka obce
 Uznesenie č. 13 /2022
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.
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2021.

Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
 v súlade s §11 ods.4 písm. g/ zák.369/90 Zb. o obecnom  zriadení v z. n. z. a p.
a)  schvaľuje záverečný účet obce Závadka za rok 2021  s celoročným 



     hospodárením  bez výhrad
b) schvaľuje  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
    výške 36 910,88 eur.
Hlasovanie:   
Za: 5 Martina Berešová, , Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar, 

Ing.Dušan Mihók, 

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

           
                                                                                                                                        Jana Dziaková   starostka obce

Uznesenie č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s §11 ods.4 písm. g / zák.369/90 Zb. o obecnom  zriadení v z. n. z. a p.
a) schvaľuje  čerpanie rezervného fondu na kapitálový výdavok - financovanie rekonštrukcie 
kultúrneho domu a dokončenie opravy parkoviska a príjazdovej cesty vo výške 48 127,91- €.
b) schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 1/2022 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:   

Za: 5 Martina Berešová, , Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar, 
Ing.Dušan Mihók, 

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovali: 0

           

                                                                                                                                        Jana Dziaková   starostka obce

Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 písm. g / zák.369/90 o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
a) určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení 
    v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 počet 
poslancov Obecného 
    zastupiteľstva obce Závadka v počte 5.
b) určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom 
    zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026  
rozsah výkonu 
    funkcie starostu obce Závadka na plný úväzok.
c) určuje jeden volebný obvod na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, ktorý tvorí 
obec Závadka.
Hlasovanie:   
Za: 5 Martina Berešová, , Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar, 

Ing.Dušan Mihók, 



Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

           
                                                                                                                                   Jana Dziaková   starostka obce
Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 písm. g / zák.369/90 o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
schvaľuje emisie cenných papierov VVS, a.s.
Hlasovanie:   
Za: 5 Martina Berešová, , Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar, 

Ing.Dušan Mihók, 

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

           
                                                                                                                                  Jana Dziaková   starostka obce
Uznesenie č. 18 /2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 písm. g / zák.369/90 o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výške 6 000 € na  zabezpečenie akcie „Deň 
obce“ v rozsahu: občerstvenie pre občanov, kultúrny program, program pre deti, prenájom 
atrakcií, zabezpečenie hudobnej produkcie.
Hlasovanie:   
Za: 3 Martina Berešová, , Ján Semko, Juraj Gašpar

Proti: 0
Zdržal sa: 2 Ing.Dušan Mihók, Ľudovít Knežo,

Neprítomní: 0
Nehlasovali: 0

           
                                                                                                                                   Jana Dziaková   starostka obce

Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo v Závadke
v súlade s § 11 ods.4 písm. g / zák.369/90 o obecnom zriadení v z. n. z. a p.
berie na vedomie informácie podľa rozšíreného návrhu programu – bod 11 až 18.

Prítomní poslanci : Martina Berešová, Ing.Dušan Mihók, Ján Semko, Ľudovít Knežo, 
Juraj Gašpar
Neprítomný: 0
Verejnosť : 0
Návrhová komisia : p. Martina Berešová     podpísala 6.6.2022
                                    p. Ľudovít Knežo         podpísal  6.6.2022  

 Zapísala: Bc. Viktória Timková    
                                                                                                                     podpísala 6.6.2022  
               V Závadke 6.6.2022                                                                        Jana Dziaková     
                                                                                                                          starostka obce    




