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ZÁPISNICA 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 30.1.2015 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Program:   1/ Otvorenie 
        2/ Určenie a voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
        3/ Kontrola uznesení 
        4/ Návrh a voľba členov komisií – komisia o ochrane verejného záujmu a    
                 verejného poriadku, komisia pre finančné a sociálne veci, komisia pre kultúru, 
                     šport a mládež    
        5/ Návrh a schválenie paušálu pre starostku obce na benzín, telefón a stravo- 
  vacie poukazy   
        6/ Prejednanie školského zákona o prevádzke a zachovaní tunajšej ZŠ 
        7/ Príprava plesu 
        8/ Žiadosť o preplatenie dovolenky odstupujúceho starostu 
        9/ Návrh na prípravu rozpočtu na rok 2015 
     10/ Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2015 
     11/ Návrh dotácie pre Centrá voľného času 
     12/ Diskusia 
     13/ Záver 
 
 
K bodu 1  
     Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce 
Renáta Bešáková, ktorá privítala prítomných, oznámila, že Mgr.Halušková svoju účasť 
ospravedlnila a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 2 
     Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Peter Vajs a Mgr. Radovan 
Jaščúr, za zapisovateľku Milena Nemcová. 
 
K bodu 3 
     Kontrolu uznesení vykonala Renáta Bešáková, starostka obce so skonštatovaním, že 
všetky uznesenia boli splnené. 
 
 
 
 



Strana 2 z 5 
 

 
 
 
K bodu 4 
     Predsedovia komisií  navrhli členov komisií – členmi  v komisii o ochrane verejného 
záujmu boli navrhnutí – Vladimír Hrubovský, Michal Jelčák, v komisii pre šport, kultúru 
a mládež – Michal Jelčák, Peter Vajs, pre neprítomnosť predsedníčky finančnej komisie sa 
členovia budú voliť na najbližšom rokovaní. 
Hlasovanie:  Prítomných: 7            Za: 7   Proti:  0 
 
Uznesenie č.  9/1/2015 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  členov – Vladimíra Hrubovského a Michala Jelčáka 
do  komisie o ochrane verejného záujmu a členov Michala Jelčáka a Petra Vajsa do komisie 
pre šport, kultúru a mládež. 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 5 
     Po predložení návrhu o paušále na benzín – 100,- Eur mesačne,  o používaní a paušále pre 
mobilný telefón 30,- Eur mesačne a stravovacie poukazy, ktoré boli v minulom období po 4,- 
Eur pre starostku obce. Poslanec Peter Vajs mal pripomienku, že stačia stravovacie poukazy 
po 3,50-3,60 Eur. 
 
Uznesenie č. 10/1/2015 
     Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje  pre starostku obce paušál na benzín – 100,- Eur 
mesačne, paušál na mobilný telefón 30,- Eur mesačne, stravovacie poukazy v hodnote 
3,50-3,60 Eur (podľa toho, či existujú poukazy za 3,50). 
Hlasovanie:  Prítomných:   7                Za:  7              Proti:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 6 
     Starostka obce oboznámili prítomných poslancov o novom školskom zákone, ktorý by mal 
platiť od septembra 2015. V zákone je uvedené, že v malotriedkách na obecných školách má 
byť v dvoch ročníkoch s minimálnym počtom detí 12. U nás je v súčasnosti v štvortriedke 11 
žiakov. Pri takomto počte žiakov naša obec nebude mať dostatok finančných prostriedkov   
na prevádzku a platy učiteľov. Už v tomto období, keď nám klesol počet detí na 12 dopláca 
obce na školu 1700,- Eur. Potom to už bude do 10 000,- Eur. 
Poslanec p. Cerňák Dušan žiadal, aby na zasadnutie boli prizvané riaditeľky školy a materskej 
škôlky, aby sa aj oni vyjadrili k situácií.  Navrhol, aby starostka obce zvolala zasadnutie  
k tejto problematike na stredu 4.2.2015. 
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Uznesenie č. 11/1/2015 
     Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva 
na stredu 4.2.2015 s účasťou riaditeľky školy a materskej škôlky ohľadom prejednania 
nového školského zákona a tým súvisiace úlohy. 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 7 
      O prípravách plesu informovala starostka obce, ktorá skonštatovala, že bude hojná účasť 
na plese a dúfa, že tento jej prvý ples dopadne výborne. Na ďalšom zasadnutí po plese ich 
bude informovať o vyúčtovaní plesu. 
 
K bodu 8 
     Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva písomnú žiadosť 
odstupujúceho starostu o preplatení 25 dní dovolenky za rok 2014. Prítomní poslanci s touto 
žiadosťou nesúhlasili, okrem poslanca p. Dušana Cerňáka, ktorý navrhoval, aby sa preplatila 
aspoň časť dovolenky. 
 
Uznesenie č. 12/1/2015 
     Obecné zastupiteľstvo neschválilo predloženú písomnú žiadosť odstupujúceho starostu 
o preplatenie 25 dní dovolenky za  rok 2014. 
Hlasovanie:  Prítomných:  7  Za:  6   Proti:  1 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 9 
     Bol predložený a schválený návrh na prípravu rozpočtu na roky 2015-2017, ktorý bol 
zaslaný do systému RISSAM na ministerstvo financií. 
 
Uznesenie č. 13/1/2015 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu do RISSAM-u na roky 2015-2017. 
Hlasovanie:  Prítomných:  7           Za:  7            Proti:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 10 
      Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2015 predložila obecnému 
zastupiteľstvu starostka obce, ktorý poslanci jednohlasne schválili. 
 
Uznesenie č. 14/1/2015  
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. Pol- 
rok 2015. 
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Hlasovanie:   Prítomných:  7                  Za:  7  Proti:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 11 
     Na základe žiadosti z Centrá voľného času  na Hrnčiarskej ulici o dotáciu pre centrá boli 
poslanci oboznámení p. Nemcovou-pracovníčkou OÚ, že v minulom roku pre centrá bola 
schválená čiastka 2,50 Eur/dieťa mesačne. Poslanci odsúhlasili takúto čiastku aj pre tento 
rok. 
 
Uznesenie č. 15/1/2015 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre Centrá voľného času čiastku 2,50 Eur/dieťa 
mesačne pre rok 2015. 
Hlasovanie:  Prítomní:  7  Za:  7    Proti:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 12 
       V diskusii vystúpila starostka obce, ktorá informovala poslancov o vzniku občianskeho 
združenia „Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z“ (MAS) - je to nevládne, nepolitické, 
nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť realizáciou 
cieľov v celistvo území tvorením katastrálnymi územiami obcí mikroregiónov Ondavka, Topoľ 
a Horná Oľka. Právnu spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky. Poplatok pre vstup má byť 0,20 Eur na obyvateľa. 
9.2.2015 sa má v Brestove uskutočniť prvé Valné zhromaždenie. 
     Ďalej informovala o úlohách, ktoré vyplynuli z kontroly Prokuratúry v Humennom, ktorá 
bola v našej obci v minulom roku ohľadom ohlásení drobných stavieb. Kontrolou bolo 
uložené pre obec, aby boli zastupiteľstvo schválené Zásady hospodárenia s majetkom podľa 
nových úprav a Predpisy o požiarnej ochrane a bezpečnosti. Zásady hospodárenia 
s majetkom boli vypracované a schválené zastupiteľstvom. 
 
Uznesenie č. 16/1/2015 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokument Zásady hospodárenia majetku obce. 
Hlasovanie:  Prítomní:  7  Za:  7   Proti:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
      V ďalšom starostka obce informovala o oprave svietidiel, čistení cintorína, ktorú 
prevádzkujú pracovníci, ktorí sú určení z Úradu práce, o umiestňovaní tabuliek o zákaze 
sypania odpadu, o internete, ktorého anténa je postavená na obecnom úrade. Po 
telefonickom dohovore s majiteľom sa dohodli o úhrade 40,- Eur za rok o prenájme. Taktiež  
informovala, že ešte postupuje kroky, aby sa odpustili penále na daňovom úrade, o verejnom 
trhovisku, ktoré zavádza ministerstvo pre obce a navrhla, aby sa v obci v roku 2015 
organizovali tieto akcie: MDŽ, varenie guľáša, Večer seniorov, MDD, Mikuláš. 




