
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke zo dňa 28.9.2018 

 
 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  1/ Otvorenie, schválenie programu 
                   2/ Overovatelia zápisnice, zapisovateľka – voľba 
                   3/ Kontrola uznesení 
                   4/ Rozpočtové opatrenie č. 3 
                   5/  Výročná správa za rok 2017 
                   6/  Požiadavka na prísediaceho na Okresnom súde v Humennom 
                   7/ Akcia Mikuláš 
                   8/ Diskusia a záver 
 
 
K bodu 1 
      Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce, Renáta Bešáková, 
ktorá zároveň oboznámila prítomných poslancov s programom zasadnutia. Poslanci program 
zasadnutia schválili. 
 
K bodu 2 
       Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Peter Vajs, Mgr. Mária 
Halušková. Za zapisovateľku Milena Nemcová, pracovníčka Oú. 
 
K bodu 3 
      Kontrolu uznesení previedla Renáta Bešáková, starostka obce s konštatovaním, že 
doteraz prijaté uznesenia boli splnené. 
 
K bodu 4 
      Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 3. 
 
K bodu 5 
      Poslanci OZ sa oboznámili s výročnou správou za rok 2017 a bez pripomienok ju schválili. 
 
K bodu 6 
      Starostka obce, Renáta Bešáková prečítala poslancom list z Okresného súdu 
v Humennom, kde žiadajú , aby naša obec mala prísediaceho na súde schváleného 
poslancami obecného zastupiteľstva. Bola navrhutá starostka obce, ktorú poslanci neskôr 
schválili. 
 
 
 



K bodu 7 
     Podľa programu akcií sa bude obcou organizovať akcia „Mikuláš pre deti  do 12 rokov.“ 
Poslanci sa dohodli na deň 9.12.2018. Deti z našej materskej škôlky pripravia vianočnú 
besiedku. Obec pripaví pre deti vianočné balíčky v hodnote 3,- Eur. Starostka obce má 
prejednať s p.Bubnášovou o sponzorstvo /šišky a pirohy/ pre deti, uvariť čaj a prejednať 
s p.Tarnokom koč s koňmi. Na akciu bolo schválených 500,- Eur. 
 
K bodu 8 
      Do diskusie sa prihlásil poslanec Cerňák Dušan, ktorý požiadal, aby sa v rozpočte na 
budúci rok  zohľadnila čiastka pre Združenie dôchodcov. Ďalej žiadal, aby starostka obce 
prejednala so Správou ciest vyčistenie mosta a kanála pri nehnuteľnosti p. Marcinčáka. 
Poslanec Michal Jelčák mal dotaz, kedy sa začnú práce na zavedenie optického kábla. 
Starostka obce mu odpovedala, že pravdepodobne v mesiaci november 2018. Občania do 
každého domu dostali od spoločnosti HUAWEI listy, kde majú dať súhlas so zavedením 
optického káblu do ich nehnuteľností. Prípojky na internet sa zavedú do tých nehnuteľností, 
ktoré dajú na to súhlas. 
Poslanec p. Cerňák Dušan mal dotaz, kedy sa zreže strom pri nehnuteľnosti p. Mariána 
Krivého, pretože zacláňa verejnému osvetleniu.  Starostka obce mu odpovedala, že ho na to 
upozornila, obec na jeho nehnuteľnosti nemôže robiť zásahy, ani zrezať strom, pretože je to 
jeho vlastníctvo. Upozorní ho ešte raz. Mal ešte dotaz, aký je stav s prípravou chodníkov 
k nehnuteľnostiam na konci obce smerom na Topoľovku. 
Starostka obce mu odpovedala, že najprv musí byť spravený geometrický plán a dané 
darovacie zmluvy od vlastníkov nehnuteľností, načo on odpvedal, že s darovacími zmluvami 
nie je problém. 
     Keďže sa do diskusie už nikto nehlásil, poďakovaním prítomným poslancom za účasť 
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce, Renáta Bešáková. 
 
 
 
 
V Závadke 29.9.2018 
 
 
Zapisovateľka:  Milena Nemcová                               ................................... 
 
Overovatelia zápisnice:  Peter Vajs                            ................................... 
   
                                           Mgr. Mária Halušková       .................................... 
 
 
 
 
Renáta Bešáková, starostka obce 
 



Uznesenie 
z Obecného zastupiteľstva v Závadke, konaného dňa 28.9.2018 

 
 
 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 
UZN č. 23/9/2018 -  Rozpočtové opatrenie č. 3 
 
UZN č. 24/9/2018 -  Výročnú správu za rok 2017 
 
UZN č. 25/9/2018 -  Za prísediaceho na Okresný súd v Humennom – Renátu Bešákovú, 
starostku obce. 
 
UZN č. 26/9/2018 -  Čiastku 500,- Eur na akciu „Mikuláš 2018“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renáta Bešáková, starostka obce 
 
 


