Zápisnica- Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Závadka dňa 9.2.2022
Pani starostka privítala poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že je
prítomných 5 poslancov, a preto je zasadnutie uznášania schopné.
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
- určenie návrhovej komisie
- určenie overovateľov
- 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
Za členov návrhovej komisie navrhla p. Juraja Gašpara a p. Ľudovíta Kneža
Hlasovanie
Za : 5
Nehlasoval:0
Proti:0
Zdržal sa: 0
Za zapisovateľku určila Bc. Viktóriu Timkovú
Za overovateľov určila p. Martinu Berešovú a p. Jána Semka
Hlasovanie
Za : 5
Nehlasoval:0
Proti:0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie o programe OZ, aby zastupiteľstvo prebiehalo v súlade s daným návrhom programu?
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/neschvaľuje
program zasadnutia, návrhovú komisiu, zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
bod programu č. 2: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
Pani starostka konštatovala, že uznesenia prijaté na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne.
Konkrétne k uzneseniu č. 50/2021 o zmenách územného plánu. Z dôvodu nedostatku času na vypracovanie
potrebnej dokumentácie, nebude možné žiadať o finančný príspevok na spracovanie zmien a doplnkov
územného plánu obce. V priebehu roka budeme na tom pracovať, tak aby sme sa mohli uchádzať o tento
príspevok v budúcom roku.
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: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
Pani starostka prečítala správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021:
Poslanci OZ nemali pripomienky k predmetnej správe HK.
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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021.
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bod programu č. 4: VZN o poskytnutí jednorazového príspevku na pomoc občanom obce pri
mimoriadnej udalosti.
Návrh VZN poslala pani starostka poslancom OZ spolu s pozvánkou. Nutnosť prijatia VZN obhájila ako
pomoc občanom v prípade nejakej mimoriadnej udalosti ,na základe ktorej môže obec finančne prispieť.
O príspevok v zmysle tohto VZN môže požiadať obyvateľ obce formou žiadosti, ktorá je prílohou k VZN
o poskytnutí jednorazového príspevku na pomoc občanom obce č. 1, následne Obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí prehodnotí žiadosť občana a rozhodne o výške príspevku, prípadne o zamietnutí takéhoto
príspevku.
Poslanci OZ navrhovali posudzovať každý prípad individuálne , podľa mimoriadnej udalosti. Pán poslanec
Ing. D.Mihók navrhoval doplniť do VZN limit výšky finančnej pomoci (krajné limity) , prípadne fond, z
ktorého sa bude čerpať finančná pomoc. To znamená neposudzovať udalosť , ale určiť podľa možnosti obce
rozmedzie finančného príspevku.
Keďže sa poslanci nedohodli na schválení VZN a ani jeho doplnení , predmetné VZN bude postúpené na
schválenie do ďalšieho zastupiteľstva.
Za : 0
Nehlasoval:0
Proti:0
Zdržal sa: 5
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 VZN o poskytnutí jednorazového príspevku na pomoc občanom obce pri
mimoriadnej udalosti podľa predloženého návrhu.
bod programu č. 5: Projekt „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KRD“ - Informácia
Pani starostka informovala poslancov OZ o postupe rekonštrukcie soc. zariadení. Uviedla, že zmluva
o poskytnutí nenávratného príspevku č. 309070AKS2 bola podpísaná dňa 17.1.2022 a je zverejnená na
webovom sídle obce ako aj v centrálnom registri zmlúv. V zmysle tejto zmluvy bude obci poskytnutý
príspevok na rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrnom dome v celkovom objeme 12.979,27 eur.
Rekonštrukcia sa začala dňa 13.1.2022 odovzdaním stavby firme STAVENA Michalovce. Ukončená by
mala byť v priebehu budúceho týždňa. Poslanci si preštudovali podklady a po ukončení zastupiteľstva išli
prezrieť realizáciu soc. zariadení priamo v KD.
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 prebiehajúcom projekte Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KRD.
bod programu 6: Údržba kultúrneho roľníckeho domu
Sála kultúrneho domu si vyžaduje vykonanie údržby. Pani starostka dala spracovať predbežnú hodnotu
zákazky, aby zistila výšku nákladov na tieto práce. Poslancom OZ navrhla rekonštrukciu v rozsahu
vykonanie vysprávok 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. Predpokladané náklady
do výšky 9 500 eur bez DPH. Pri údržbe KD by sa zo stredu sály odstránil vybudovaný drevený sklad, ktorý
zaberá veľa priestoru a je nedostatočne využiteľný.
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
1/ schvaľuje/neschvaľuje 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,
2/ poveruje starostku obce vykonaním výberového konania v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom
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obstarávaní a zabezpečiť následnú realizáciu týchto rekonštrukčných prác.
bod programu č. 7: Inventarizácia – nadbytočný majetok obce.
K 31.12.2021 bola v zmysle zákona o účtovníctve vykonaná inventarizácia majetku obce. Pani starostka
konštatovala, že podľa zápisnice o vykonaní inventarizácie súhlasí fyzická a dokladová inventarizácia a obec
neeviduje schodok ani prebytok. Pri vykonávaní fyzickej inventarizácie bol zistený tento prebytočný
majetok: podľa priloženého zoznamu. Navrhla podľa ustanovenia § 7a ods. 2 písm. d) zákona SNR ē.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schváliť rozhodnutie o prebytočnosti, a to
hnuteľný majetok podľa priloženého zoznamu, ktorý je poškodený, prípadne pre obec alebo MŠ
neupotrebiteľný a zároveň schváliť jeho vyradenie a následnú likvidáciu v zmysle zákona o účtovníctve.
Hlasovanie:
Za :5
Nehlasoval:0
Proti :0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie k rozhodnutiu o prebytočnosti majetku obce Závadka: obecné zastupiteľstvo schvaľuje
podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
berie na vedomie správu o vykonaní inventarizácie majetku k 31.12.2021,
schvaľuje/neschvaľuje vyradenie prebytočného hnuteľného majetku obce a materskej školy Závadka podľa
priloženého zoznamu.
bod programu č. 8 : Plán podujatí organizovaných obcou na rok 2022.
Vzhľadom k zlepšujúcej sa situácii a postupnému uvoľňovaniu opatrení pani starostka navrhla, , aby sa
naplánovali akcie, ktoré by obec zorganizovala v priebehu roka 2022. 1.akcia by sa ,mala konať
v auguste „Deň obce“ a potom v decembri rozsvietenie vianočného stromčeka v spojení s akciou pre deti
„Mikuláš“. Prebiehalo by to rovnako ako v roku 2019 na už zrekonštruovanom parkovisku pred obecným
úradom. Letná akcia by sa konala cez víkend a bola by spojená s tanečnou zábavou v priestoroch amfiteátra.
Pán poslanec Knežo navrhol ešte jednu menšiu akciu a to Stavanie mája a aj predstavu ako by mala táto
akcia vyzerať. Priestor, kde by sa mala konať, prípadné občerstvenie pre občanov Závadky. Poslanci
súhlasili s realizáciou akcie, ktorá sa bude konať pod záštitou poslancov OZ Závadka.
Hlasovanie:
Za : 5
Nehlasoval:0
Proti :0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie k rozhodnutiu o prebytočnosti majetku obce Závadka: obecné zastupiteľstvo schvaľuje
podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje/neschvaľuje usporiadanie
nasledovných akcií:
1. 1.máj- stavanie mája
2. Deň obce – termín konania august 2022
3. Rozsvietenie vianočného stromčeka a Mikuláš – termín konania december 2022
Bod programu č. 9: Návrh na uznesenie
Pani starostka poprosila pani Berešovú, aby prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie
Za : 5
Nehlasoval:0
Proti:0
Zdržal sa: 0
Poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva
Overovatelia zápisnice: p. Ján Semko podpísal 9.2.2022
p. Martina Berešová podpísala 9.2.2022
podpísala 9.2.2022
Zapísala : Bc.Viktória Timková
starostka obce
Jana Dziaková
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