
                            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Závadka dňa 13.12.2022
                                                      
Pani starostka  privítala  poslancov na  zasadnutí obecného zastupiteľstva. Skonštatovala, že sú 
prítomní 4 poslanci, a preto je  zasadnutie uznášania schopné.

Navrhovaný program:
1. Otvorenie a určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Dodatok č. 2 k VZN o poplatku za komunálny odpad - návrh.
3. Dodatok č.2 k VZN  výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov MŠ a ŠJ - 

návrh
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023
5. Úprava rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatrenie 
6. Stanovisko hlavného  kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2023, 2024, 2025
7. Rozpočet na roky 2023, 2024, 2025 - návrh
8. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2023 - návrh
9. Odmeny HK obce a poslanci OZ – návrh.
10. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Závadka
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver

Za členov návrhovej komisie pani starostka navrhla p. Juraja Gašpara  a p. Radku Šarikovú

       Hlasovanie:
        Za :    Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar,  Radka  Šariková                                    
        Nehlasoval:0
        Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: Martina Berešová 

Za zapisovateľku bola určená Bc. Viktóriu Timkovú
Overovatelia zápisnice: p. Jána Semka a p. Ľubomíru Iľkovú
      Hlasovanie:
      Za :    Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar,  Radka  Šariková                                    
        Nehlasoval:0
        Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: Martina Berešová 

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
a/ návrhovú komisiu v zložení p. Juraj Gašpar , p. Radka Šariková
b/ zapisovateľku Bc. Viktóriu Timkovú 
c/ overovateľov zápisnice p. Jána Semka a p. Ľubomíru Iľkovú
d/ program zasadnutia

bod programu č. 2: Dodatok č. 2 k VZN o poplatku za komunálny odpad - návrh
VZN č. 6/2019 boli schválené poplatky za komunálne odpady na území obce Závadka. Dodatkom č. 2 
chceme upraviť poplatky za vrecový zber.  Zvýšil by sa  počet vriec na 13 ks a poplatok by činil 25 eur na 
každú osobu žijúcu v danej domácnosti. Poslanci nemali námietky k danej úprave.

Hlasovanie:
      Za :    Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar,  Radka  Šariková                                    
        Nehlasoval:0
        Proti : 0                                Zdržal sa: 0
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       Neprítomný: Martina Berešová 
 Návrh uznesenia:
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
Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2019 o poplatku za komunálne odpady na území obce Závadka
 
bod programu č. 3: Dodatok č.2 k VZN  výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov MŠ a ŠJ
Na žiadosť p. vedúcej ŠJ a p. riaditeľky MŠ  pani starostka vypracovala dodatok č. 2 k prevádzkovému 
poriadku -upravuje cenu za pobyt dieťaťa v MŠ a cenu jedného obeda pre stravníkov a to nasledovne:
1. príspevok za pobyt dieťaťa sa zvyšuje na sumu 10 eur.
2. príspevok na nákup potravín na dieťa: 1,90 eur – 2. pásmo z finančného pásma A podľa    
     metodického pokynu Ministerstva školstva SR.
3. príspevok na nákup potravín na dospelú osobu: 2,20 eur – 2. pásmo z finančného pásma 
    B podľa metodického pokynu Ministerstva školstva SR.
Režijné náklady na jeden obed ostávajú v sume 0,20 eur za jedno vydané jedlo.
Poslanci obecného zastupiteľstva boli bez námietok a zvýšenie videli ako opodstatnené.
Hlasovanie:
      Za :    Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar,  Radka  Šariková                                    
        Nehlasoval:0
        Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: Martina Berešová 
 
Návrh uznesenia:
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
Dodatok č.2 k VZN  výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov MŠ a ŠJ podľa 
predlženého dokumentu upravenú podľa predloženého návrhu.

bod programu č. 4: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023.
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 I. polrok 2023 je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktorý zahŕňa 
vykonávanie kontrol na všetkých úsekoch nakladania s finančnými prostriedkami obce. 
Hlasovanie:
      Za :    Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar,  Radka  Šariková                                    
        Nehlasoval:0
        Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: Martina Berešová 
 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 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023.

bod programu č. 5: Úprava rozpočtu na rok 2022 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2022
V návrhu rozpočtového opatrenia išlo o úpravu v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.
 V príjmovej časti rozpočtu išlo o navýšenie na položkách dane z pozemkov, stavieb, príjmy z podielových 
daní  a príjmy zo štátneho rozpočtu. Sú to navyšené príjmy na jednotlivých  transferov verejnej správy  to 
znemená,  že sú tam uvedené príjmy z environmentálneho fondu. Čo sa týka výdavkovej časti sú to drobné 
úpravy na jednotlivých položkách, podľa reálnych potrieb do konca roka. Poslanci obecného zastupiteľstva 
nemali žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
      Za :    Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar,  Radka  Šariková                                    
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        Nehlasoval:0
        Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: Martina Berešová 
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 úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č. 3/2022.

bod programu č. 6:  Stanovisko hlavného  kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2023, 
2024, 2025
Keďže pani kontrolórka Mgr. Anna Kosánová sa ospravedlnila za neúčasť stanovisko k návrhu rozpočtu na 
rok 2023 prečítala pani Bc.Viktória Timková 
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky.

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 hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Závadka na rok 2023.

bod programu č. 7:  Schválenie rozpočtu obce na roky 2023, 2024, 2025
V predchádzajúcom bode si poslanci obecného zastupiteľstva vypočuli stanovisko k návrhu rozpočtu na 
roky  2023,2024,2025. Prezreli si predložený návrh rozpočtu a nemali žiadne výhrady voči predloženému 
návrhu.
Hlasovanie:
      Za :    Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar,  Radka  Šariková                                    
        Nehlasoval:0
        Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: Martina Berešová 

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 rozpočet obce Závadka na roky 2023. 
2024, 2025 podľa priloženého návrhu. 

bod programu č. 8:  Schválenie  harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023.
Na základe ustanovenia § 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám, na 
zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, je obec povinná schváliť a zverejniť harmonogram 
zasadnutí OZ na ďalší kalendárny rok. Pani poslankyňa M.Berešová prítomná na obecnom zastupiteľstve od 
17.34 hod. 
Hlasovanie:
      Za :    Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar,  Radka  Šariková,Martina Berešová                  
        Nehlasoval:0
        Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný: 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  harmonogram zasadnutí OZ  Závadka na
rok 2023 v predloženom rozsahu 

bod programu č. 9: Odmeny HK obce a poslanci OZ 
Pani starostka navrhla obecnému zastupiteľstvu pre p. hlavnú kontrolórku odmenu vo výške 100 eur a  pre 
poslancov, ktorí boli znovuzvolení a to p. Berešová, P. Gašpar a p. Semko  odmeny vo výške 200. Tieto 
odmeny boli vyplatené v decembrovom výplatnom termíne t.j. do 20. 01 2023. 
Hlasovanie:
      Za :    Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar,  Radka  Šariková,Martina Berešová                  
        Nehlasoval:0
        Proti : 0                                Zdržal sa: 0
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       Neprítomný: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
a) odmenu vo výške 100 eur pre hlavného kontrolóra obce
b) odmenu poslancom OZ p. Martine Berešovej, p. Jurajovi Gašparovi, p. Jánovi Semkovi vo výške 200 eur 
pre jedného poslanca.
c) odmeny budú vyplatené najneskôr do 20.1.2023.

bod programu č. 10: Žiadosť o zmenu územného plánu obce Závadka
Dňa 21.11.2022 bola na podateľňu OcÚ doručená žiadosť o zmenu územného plánu obce Závadka. Žiadosť 
doručila Ing. Michaela Piatková, ako dôvod uviedla svoj podnikateľský zámer a to vybudovanie jazdeckého 
strediska a k nemu príslušné služby ako napríklad výstavba bufetu. Podľa platného územného plánu, je na 
týchto parcelách plánovaná bytová výstavba a miestna prístupová komunikácia. Keďže zmenu územného 
plánu iniciovala žiadateľka, tak aj všetky náklady s tým spojené by hradila z vlastných prostriedkov.  Prosím
Poslanci obecného zastupiteľstva nevedeli relevantne posúdiť predmetú žiadosť, potrebujú sa podrobnejšie 
zoznámiť s danou skutočnosťou a tak posúdiť a to aj na základe podnetov od občanov, ktorých sa táto 
skutočnosť najviac dotýka  rozhodnúť.

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 požiadavku slečny M. Piatkovej o
zmene územného plánu  obce Závadka.

bod programu č. 11:  Návrh na uznesenie 
Pani poslankyňa R. Šariková prečítala návrh na uznesenie 

Za :    Ján Semko, Ľubomíra Iľková, Juraj Gašpar,  Radka  Šariková,Martina Berešová                        

        Nehlasoval:0
        Proti : 0                                Zdržal sa: 0
       Neprítomný:0
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom a ukončila zasadnutie OZ.

Zapísala: Bc. Viktória Timková

Overovatelia:  Ľubomíra Iľková podpísala 13.12.2022                        podpísala 13.12.2022

                        Ján Semko podpísal   13.12.2022                                     Jana Dziaková

                                                                                                                  starostka obce 
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