
                            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Závadka dňa 23.9.2022
                                                      
Pani starostka privítala poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že sú prítomní
4 poslanci ,  a preto je  zasadnutie uznášania schopné.
Pristúpila k voľbe komisií a určeniu zapisovateľa.
Za členov návrhovej komisie navrhla p. Martinu Berešová,  a p. Ľudovíta Kneža
Hlasovanie:
       Za : 4   Martina Berešová, , Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar                                     
       Nehlasoval:0

 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
Neprítomný: Ing. Dušan Mihók

Za zapisovateľku určila Bc. Viktóriu Timkovú
Za overovateľov  p. Jána Semka a p. Juraja Gašpara
Hlasovanie:
       Za : 4  Martina Berešová,  Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar                                   
       Nehlasoval:0

 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
Neprítomný: Ing. Dušan Mihók

 Navrhovaný program:
1. Otvorenie

- určenie overovateľov
- určenie zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
3. Vyúčtovanie akcie Deň obce
4. Rozpočtové opatrenie - schválenie
5. Projektová dokumentácie na rekonštrukciu KD – schválenie
6. Akcia „Príde k nám Mikuláš“ – schválenie
7. Vianočné poukážky pre seniorov – schválenie
8. Ing. Piatková – žiadosť o zmenu druhu pozemku
9. Informácia – solárne LED lampy pre verejné osvetlenie
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver

Hlasovanie:
       Za : 4  Martina Berešová, Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar                                  
       Nehlasoval:0

 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
Neprítomný: Ing. Dušan Mihók

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 skonštatovala ,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
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obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov berie na vedomie správu o plnení uznesení.

bod programu č. 3: Vyúčtovanie akcie Deň obce
Dňa 20.8.2022 sa konala akcia  „Deň obce“, celkové finančné náklady:
Na základe žiadosti o sponzorský príspevok nám prispeli tieto firmy: Stavena Michalovce – 200 €, Fedkar
Michalovce – 200 €, Firma Agro-Bio Závadka – 700 €, pán Jám Varga ml – 100 € a pán Peter Varga – 100 €.
Spolu sponzorské príspevky:1 300 €. Náklady na kultúrny program: 1 650 €. Náklady na občerstvene: 1 730
€,   atrakcie pre deti: 600 € a ostatné náklady (prenájom pivných setov a doprava): 130 €. Spolu náklady
4 110 €. Náklady obce činili  po odčítaní sponzorských príspevkov 2 810€.
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 informáciu o finančných nákladoch akcie „Deň obce“

bod programu č. 4: Rozpočtové opatrenie - schválenie
Úprava rozpočtu opatrením č. 2/2022 spočíva v presune medzi niektorými položkami či navýšením položiek
predložených v rozpočtovom opatrení.
Hlasovanie:
       Za : 4  Martina Berešová,  Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar                                  
       Nehlasoval:0

 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
Neprítomný: Ing. Dušan Mihók

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 rozpočtové opatrenie č. 2/2022 podľa predloženého návrhu.

bod programu č. 5:  Projektová dokumentácie na rekonštrukciu KD – schválenie
Kultúrny  roľnícky  dom už  prešiel  čiastočnou rekonštrukciou.  Boli  zrekonštruované  sociálne  zariadenia,
vymenené elektrické osvetlenie sály KD a nainštalované  nové plynové gamatky. Do budúcna ja potrebná
investícia  hlavne na obnovu kuchyne, strechy a zateplenia. Keďže  finančná situácia obce  neumožňuje
takúto rozsiahlu rekonštrukciu, je nevyhnutné sa   uchádzať o prostriedky z  dostupných  fondov, napríklad
z Plánu  obnovy.  K  tomu  je   potrebné  mať  vypracovanú  projektovú  dokumentáciu  a platné  stavebné
povolenie.  Rekonštrukcia  by  v prvom  rade  riešila  výmenu  strechy  a zateplenie  budovy.  Ďalej  celkovú
rekonštrukciu kuchyne vrátane  nových rozvodov vody a elektrickej  energie.  Riešiť  by bolo potrebné aj
poschodie vrátane nového schodiska a prípadné prepojenie terajšieho Klubu dôchodcov so sálou,  čo by
zvýšilo  kapacitu  KD.  Poslanci  riešili  ako  čo  najefektívnejšie  dosiahnuť  zateplenie  budovy  a  jej
rekonštrukciu  ,  výšku  nákladov  na  vypracovanie  projektu,  postup  pri  verejnom obstarávaní  a  výber  z
jednotlivých ponúk, na ktorom by sa podieľali aj členovia zastupiteľstva.
Hlasovanie:
       Za : 4 Martina Berešová,  Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar                                   
       Nehlasoval:0

 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
Neprítomný: Ing. Dušan Mihók

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 rekonštrukciu Kultúrneho roľníckeho domu
B/ poveruje starostku obce obstaraním potrebnej projektovej a stavebnej dokumentácie.
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bod programu č. 6:  Akcia „Príde k nám Mikuláš“ – schválenie
V decembri sa každoročne usporadúva rozdávanie mikulášskych balíčkov pre deti do 12 rokov s trvalým
pobytom v našej  obci.  Pani  starostka  navrhla  ,aby  sa  aj  tento  rok  v tejto  tradícii  pokračovalo.  Ak   to
pandemické opatrenia dovolia mohla by sa táto akcia  zrealizovať v priestoroch pred obecným úradom na
vynovenom parkovisku. Náklady na realizáciu akcie by predstavovali odhadom  1 500 eur,  suma zahŕňa
balíčky pre deti  v hodnote 6 eur, vystúpenie animátorov a malé občerstvenie v podobe punču a prípadne
nejaký koláčik alebo perník.  Poslanci navrhli  uskutočniť akciu počas víkendu a spestrili  by to  varením
guľášu, ktorý by počas akcie podávali. Rozhodovalo sa o mieste akcie a čase jej konania.
Hlasovanie:
  Za : 4  Martina Berešová,  Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar                                    
Nehlasoval:0

Proti : 0                                Zdržal sa: 0

Neprítomný: Ing. Dušan Mihók

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 usporiadanie akcie „Príde 
k nám Mikuláš“ a použitie finančných prostriedkov na jej realizáciu vo výške maximálne 1 500 eur. 

Bod programu 7: Vianočné poukážky pre seniorov – schválenie
Minulý rok sme namiesto posedenia pri  príležitosti  mesiaca  úcty k starším, ktoré sa nekonalo z dôvodu
nepriaznivej  pandemickej  situácie  rozdali  našim  seniorom  poukážky  v hodnote  10  eur.  Poukážky  mali
priaznivé  ohlasy zo strany seniorov,  nakoľko  boli  doručené každému seniorovi  až domov.  Poslanci  sa
zhodli na poukážkach v hodnote 10 eur . 
Hlasovanie:
 Za : 4 Martina Berešová, Ján Semko, Ľudovít Knežo, Juraj Gašpar                                   

       Nehlasoval:0
 Proti : 0                                Zdržal sa: 0
Neprítomný: Ing. Dušan Mihók

 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  poukážky pre seniorov,
ktorí dovŕšili vek odchodu do dôchodku v roku 2022.

Bod programu 8: Ing. Piatková – žiadosť o zmenu druhu pozemku
Dňa 12.8.2022 bola na podateľňu obecného úradu doručená žiadosť  Ing.  Piatkovej,  v ktorej  žiada obec
o zmenu druhu pozemku. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza v extraviláne obce. Podľa územného plánu je na
tomto pozemku  plánovaná výstavba rodinných domov a miestnej  komunikácie.  Ing.  Piatková tam však
plánuje vykonávať podnikateľskú činnosť, konkrétne vybudovať jazdecké stredisko a bufet. Nakoľko je to v
extraviláne  obce  takejto  žiadosti  sa  nedá  vyhovieť  a  bolo  by  to  v  nesúlade  s  územným plánom.  Pani
starostka upozornila a informovala slečnu Piatkovú , že v prípade ak bude iniciovať zmenu územného plánu,
bude sa na tom  aj finančne podieľať. Vyžiadala si od nej všetky  relevantné doklady, ktoré sú spojené
s prevádzkovaním služieb na predmetnom pozemku č. 342/2. Tieto majú byť doručené na obecný úrad do
10.10.2022. 
K tomuto bodu nie je potrebné hlasovať.
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 informáciu o žiadosti Ing. Piatkovej.

3



bod programu č. 9:  Informácia – solárne LED lampy pre verejné osvetlenie 
Z dôvodu zvyšovania cien elektrickej energie bude musieť obec pristúpiť k jej šetreniu. Najväčšiu spotrebu 
má verejné osvetlenie ,za ktoré momentálne platíme okolo 300 eur mesačne. Zatiaľ to finančne vieme 
zvládnuť, ale v prípade, že mám dodávateľ zvýši ceny ako to už bolo avizované, budeme musieť pristúpiť 
k vypnutiu časti verejného osvetlenia. Pani starostka hľadala  alternatívne riešenie pre verejné osvetlenia 
a navrhla  zabezpečiť pre časť obce solárne LED lampy. Takto by sa mohol osvetliť aj park a prístupová 
cesta k OcÚ.  Ako prvý krok navrhla kúpiť štyri takého solárne lampy a umiestniť ich v priestore pri 
autobusových zastávkach, aby sa zistilo  či to bude spĺňať potreby obce. Poslanci OZ boli naklonení k tejto 
alternatíve a o výsledku by rokovali na nasledujúcom OZ. 
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.
A) berie na vedomie informáciu o možnosti alternatívneho osvetlenia obce
B) poveruje/nepoveruje starostku obce vykonaním prieskumu trhu za účelom zistenia celkových 
finančných nákladov.

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

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

       Nehlasoval:0
 Proti : 0                                Zdržal sa: 0

Neprítomný: Ing. Dušan Mihók
Verejnosť: Michal Piatok

Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie OZ.
Overovatelia zápisnica:p. Ján Semko     podpísal 23.09.2022 
                                        p. Juraj Gašpar podpísal 23.09.2022 

                                                                                                       podpísala 23.09.2022 
Zapísala : Bc. Viktória Timková                                                     Jana Dziaková 
                                                                                                            starostka obce 
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