
                        Zápisnica  -  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Závadka dňa 6.6.2022
                                                      
Pani starostka privítala poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že je 
prítomných 5 poslancov, a preto je  zasadnutie uznášania schopné.

Za členov návrhovej komisie navrhla p. Martinu Berešová,  a p. Ľudovíta Kneža
Hlasovanie:
       Za : 5                                     Nehlasoval:0

 Proti:0                                    Zdržal sa: 0
Neprítomní:0

Za zapisovateľku určila Bc. Viktóriu Timkovú
Za overovateľov určila p. Jána Semka a p. Juraja Gašpara
Hlasovanie:
       Za :  5                                      Nehlasoval:0

 Proti :0                                    Zdržal sa: 0
       Neprítomní:0
Navrhovaný program:

1. Otvorenie
- určenie overovateľov
- 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.
11. Záver
Pristúpime k hlasovaniu, kto je za, aby dnešné zastupiteľstvo prebiehalo v súlade s týmto návrhom 
programu?

             Za : 4                                      Nehlasoval:0
 Proti: 0                                    Zdržal sa: 1(Ing. D.Mihók)
 Neprítomní:0

Poslanec Ing. Mihók  e-mailom dňa 5.6.2022 predložil návrh na rozšírenie programu zasadnutia OZ. 

1. finančné náklady na kamerový systém – informácia
2. výrub stromov pri kostole – informácia
3. stavanie mája – informácia o priebehu
4. počet cudzích stravníkov v ŠJ – informácia
5. stav malotraktora – informácia
6. kto kontroluje denný výkon zamestnancov – informácia
7. funkčnosť vodovodu na cintoríne – informácia
8. likvidácia stavebného odpadu majiteľom domu č. 21 - informácia

Hlasovanie:
       Za :  4                                   Nehlasoval: 0    
      Proti:0                                   Zdržal sa: 1( J.Gašpar)

           Neprítomní:0
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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/neschvaľuje
a/ program zasadnutia podľa programu uvedenom v pozvánke.
b/ návrhovú komisiu v zložení p. Martina Berešová, p. Ľudovíta Kneža
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
Pani starostka konštatovala, že uznesenia prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia.
 
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 2022.
Pani starostka spolu   s pozvánkou zaslala  poslancom OZ  aj vypracovaný návrh kontrolnej činnosti na II.
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 II. polrok 2022 je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
ktorý zahŕňa vykonávanie kontrol na všetkých úsekoch nakladania s finančnými prostriedkami obce. 
Poslanci nemali výhrady k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
Hlasovanie:
             Za :  5                                     Nehlasoval:0

 Proti :0                                    Zdržal sa: 0
      Neprítomní: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/neschvaľuje 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.

bod programu č. 4: Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k záverečnému účtu obce za rok 2021
Pani starostka poprosila hlavnú kontrolórku Mgr. Annu Kosánovú, aby prečítala svoje stanovisko 
k záverečnému účtu 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 stanovisko hlavnej kontrolórky 
obce k záverečnému účtu obce za rok 2021.

bod programu č. 5:  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021  
Záverečný účet obce za rok 2021 bol zaslaný spolu s pozvánkou a  vzhľadom k tomu, že ide o obsiahly 
dokument, mali poslanci dostatočný priestor a čas s jeho oboznámením . Poslanci nemali námietky k 
danému dokumentu.
Hlasovanie :
             Za : 5                                    Nehlasoval:0

 Proti :0                                  Zdržal sa: 0
       Neprítomní: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 správu obce Závadka a záverečný účet obce Závadka za rok 2021  s celoročným 
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hospodárením  bez výhrad
B/ schvaľuje, použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 36 910,88
eur.

bod programu č. 6:  Schválenie čerpania rezervného fondu. – rozpočtové opatrenie 1/2022.
Obec má v súčasnosti vytvorený rezervný fond vo výške 48 127,91 eur. Vzhľadom k tomu, že tento sa môže
čerpať  len  ako  investícia  –  kapitálový  výdavok,  preto  je  potrebné,   aby  bol  tento  fond  použitý  na
financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu a dokončenie opravy parkoviska a príjazdovej cesty.
Úprava rozpočtu opatrením č. 1/2022 spočíva v navýšení príjmov a výdavkov týkajúcich sa financovania
kapitálových výdavkov na tieto rekonštrukčné práce.
Hlasovanie:
             Za : 5                                   Nehlasoval:0

 Proti :0                                 Zdržal sa: 0
      Neprítomní: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/neschvaľuje čerpanie rezervného fondu na kapitálový výdavok - financovanie rekonštrukcie
kultúrneho domu a dokončenie opravy parkoviska a príjazdovej cesty celkovo vo výške  48 127,91,- €.
B/ schvaľuje/neschvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022 podľa predloženého návrhu.

Bod programu 7: Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva, úväzok starostu a velebný 
obvod na nasledujúce volebné obdobie.
V súlade s § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov je potrebné najmenej 90 dní pred konaním komunálnych volieb   určiť počet poslancom OZ, 
úväzok starostu a volebný obvod na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026.
Pani starostka navrhla  určiť na nasledujúce volebné obdobie nasledovné:
Počet poslancov: 5
Úväzok starostu: plný úväzok
Volebný obvod: 1 obec Závadka
Hlasovanie:
             Za :  5                                   Nehlasoval:0

 Proti: 0                                  Zdržal sa: 0
 Neprítomní:0

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Závadka
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.
a) určuje jeden volebný obvod na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, ktorý tvorí obec Závadka.

Bod programu 8: Emisie cenných papierov VVS – schválenie.
Došlo k poklesu hodnoty cenných papierov VVS z  33,19 € na hodnotu 33,00 €. Počet akcií 2939 ks (spolu 
hodnota akcií 96 987 €). V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov a v súlade s VZN o nakladaní s majetkom obce je potrebné túto zmenu Emisií cenných papierov 
schváliť obecným zastupiteľstvo.
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Hlasovanie:
             Za :5                                    Nehlasoval:0

 Proti:0                                     Zdržal sa: 0
 Neprítomní: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  menovitú hodnotu cenných papierov VVS, a.s  33,00 €.za jednu akciu.

bod programu č. 9:  Schválenie zámeru usporiadania spoločenskej akcie „Deň obce“
Na predchádzajúcom zastupiteľstve bol schválený plán akcií na rok 2022, v súlade s týmto plánom bolo
usporiadanie  spoločenskej akcie „Deň obce“ s termínom konania 20.8.2022. Rozsah akcie: 
občerstvenie pre občanov, kultúrny program, program pre deti, prenájom atrakcií a zabezpečenie hudobnej
produkcie  na  tanečnú  zábavu.  Predpokladaný  finančný  náklad  na  predmetnú  akciu  v takomto  rozsahu
predstavuje  6 000  €.  Poslancov  OZ  zaujímali  účinkujúci  a  výška  ich  honorára,konkrétna  predstava
občerstvenie pre dospelých aj pre deti a  približná výška nákladov ako aj navrhovaná čiastka , ktorú je
potrebné vyčleniť na túto akciu, a ktorá sa zdala dosť vysoká . Pani starostka ubezpečila poslancov OZ , že
nie všetky finančné prostriedky schválené na akciu sa musia vyčerpať. Je dobré mať aj rezervu ak by stúpli
ceny , prípadne sa vyskytli nejaké nepredvídané okolnosti. Až by sa tieto prostriedky nevyčerpali v plnej
výške môžu sa použiť aj na inú akciu, prípadne  po schválení aj na iný účel. 
Hlasovanie:
             Za : 3                                     Nehlasoval:0

 Proti :0                                   Zdržal sa: 2 (p. Ing.Mihók,p. Knežo)
 Neprítomní: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 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.

Bod programu č. 10:  Návrh na uznesenie 
Pani starostka poprosila p. Berešovú, aby prečítala návrh na uznesenie.

Pristúpime k hlasovaniu, kto je za, aby sa prijalo uznesenie v tomto znení?
             Za : 5                                     Nehlasoval:5

 Proti :0                                    Zdržal sa: 0
 Neprítomní:0

Bod 11-1  8  
Finančné náklady na kamerový systém – pani starostka podrobne vysvetlila náklady ku KM + navýšenie
predmetnej zákazky aj s demontovaním kamery, ktorá bola umiestnená v MŠ a aj  dôvod, prečo bola kamera
demontovaná a umiestnená na iné miesto v rámci areálu MŠ. Pán poslanec Ing. Mihók  bol presvedčený , že
uchádzači vo verejnom obstarávaní neboli rôzni, ale že to vyzeralo ako VO od jednej a tej istej firmy . Pani
starostka poskytla k nahliadnutiu verejné obstarávanie .  Upozornil  na skutočnosť,  že ak sa cena líši  od
prijatej cenovej ponuky , tak firma má predložiť novú cenovú ponuku, ktorá sa schváli na nasledujúcom
OZ .  Pán poslanec Knežo navrhol  pani  starostke,  aby sa do budúcna predišlo konšpiračným teóriám a
obviňovaniam, každé navýšenie oznámiť OZ a dôslednejšie informovať OZ o dôvode zmeny vo VO.
Výrub stromov pri kostole – podľa vydaného rozhodnutia od 1.10.2022- do konca marca vzhľadom na  čas
vegetačného pokoja.
Akcia 1.Máj – pani  starostka informovala o priebehu akcie  ,  na ktorej  boli  zúčastnení  aj  poslanci  OZ,
nereagovala na miestne ohovárania  a konšpirácie. 
Počet cudzích stravníkov ŠJ – do konania zastupiteľstva bola prihlásená 1 stravníčka 
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Stav  malotraktora-  obec  má  zamestnaného jedného pracovníka,  ktorý  sa  stará  o  kosenie  v  obci  a  aj  o
malotraktor. Má na starosti údržbu cintorína aj všetky obecné plochy. V rámci možností sa priebežne , podľa
potreby tieto plochy udržiavajú. Obec nemá ľudí, ktorí by boli poskytnutí v rámci ÚPSVaR a pomáhali by s
prácami na obci. Pán poslanec Ing. Mihók sa zaujímal o celkovú spotrebu malotraktora – motohodiny .
Denný  výkon  zamestnancov  ,kontrola  –  pani  starostka  v  rámci  tejto  informácie  zareagovala  na
zamestnancov, táto otázka nebola konkretizovaná, či sa jedná o niekoho určitého. Pán poslanec Ing. Mihók
upresnil svoju požiadavku a smeroval k práci údržbára. Pani starostka upozornila, že nebude podporovať
ohováranie  a  osočovanie,  keďže aj  k  pánovi  poslancovi  Ing.  Mihókovi  sa  táto  informácia  doniesla  len
sprostredkovane.
Funkčnosť vodovodu na cintoríne- vodovod na stene Domu smútku je funkčný  a na stene múru v blízkosti
hrobov sa zapína podľa potreby. Na cintoríne je funkčná aj studňa , z ktorej si ľudia môžu nabrať vodu.
Obecná voda nie je v prevádzke po celý rok a musí sa kontrolovať, vzhľadom k tomu, že v minulosti bola
veľká spotreba a ukázalo sa, že voda tiekla nekontrolovateľne. 
Likvidácia stavebného odpadu č.d.21 – pani starostka tento problém riešila s majiteľom pánom Kolibašom a
dotknutým susedom pánom Babincom. Po dohode pán Kolibaš prisľúbil vývoz odpadu z pozemku. Pán Ing.
Mihók bol na mieste incidentu a oboznámil OZ čo videl. Susedia sa obávali hlbokej jamy, ktorú dal vykopať
majiteľ a veľkého množstva netriedeného odpadu na pozemku, prípadne jeho likvidáciu.
Návrh uznesenia
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, Ľudovít Knežo, Ján Semko, Juraj Gašpar, Ing. Dušan Mihók

Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie OZ 
Overovatelia zápisnice: Ján Semko podpísal 6.6.2022
                                      Juraj Gašpar podpísal 6.6.2022

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