ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 29.11.2018
Prítomní:
Program:

podľa prezenčnej listiny
Slávnostná časť – 1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3/ Oznámenie výsledkov pre voľby starostu a poslancov do OZ obce
Závadka
4/ Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce,
odovzdanie osvedčenia o zvolení
5/ Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov OZ,
odovzdanie osvedčenia o zvolení
6/ Príhovor starostky obce
Pracovná časť - 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8/ Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného
zvolávať a viesť zasadnutie OZ
9/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov
10/ Návrh určenia platu starostu obce
11/ Schválenie auditora pre rok 2018
12/ Schválenie rozpočtu na roky 2019-2021
13/ Diskusia
14/ Záver

K bodu 1
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závadke otvorila a viedla starostka obce
Renáta Bešáková, ktorá privítala prítomných a zároveň ich oboznámila s programom zasadnutia,
ktorý bol jednohlasne schválený.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Vladimír Hrubovský a Michal Jelčák. Za
zapisovateľku zápisnice bola určená Milena Nemcová, pracovníčka OÚ.
K bodu 3
Starostka obce vyzvala predsedu miestnej volebnej komisie p.Nemca M., aby oboznámil
prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018.
Predseda MVK informoval o výsledkoch volieb:
za starostku obce bola zvolená – Renáta Bešáková – Smer-sociálna demokracia 194 hlasov
zvolení poslanci OZ - Mgr.Vlasta Fedičová – Úsvit
168 hlasov
Michal Jelčák – Smer-sociálna demokracia
160 hlasov
Vladimír Hrubovský – Smer-sociálna demokracia 135 hlasov
Mgr.Radovan Jaščúr- Smer-sociálna demokracia 130 hlasov
Ondrej Lukáč – Smer-sociálna demokracia
115 hlasov
Lucia Klimová – Smer-sociálna demokracia
106 hlasov
Daniel Matta – Národná koalícia
95 hlasov
náhradníci:
Beáta Kammerová- Smer-sociálna demokracia
87 hlasov
Ing. Ján Kocka – Smer-sociálna demokracia
67 hlasov
Mária Jacková – Komunistická strana Slovenska
58 hlasov

K bodu 4
Novozvolená starostka obce, Renáta Bešáková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
a potvrdila ho podpisom. Predseda miestnej volebnej komisie jej zagratuloval k zvoleniu a odovzdal
jej Osvedčenie o zvolení.
K bodu 5
Za poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, znenie predpísaného sľubu poslanca
obecného zastupiteľstva prečítala Mgr.Vlasta Fedičová, zložila sľub a ďalší šiesti poslanci zložili sľub
podľa výsledkov volieb. Po zložení sľubu poslanci: Mgr.Vlasta Fedičová, Michal Jelčák,
Vladimír Hrubovský, Mgr.Radovan Jaščúr, Ondrej Lukáč, Lucia Klimová a Daniel Matta od predsedu
miestnej volebnej komisie prevzali Osvedčení o zvolení za poslanca OZ a ten im zároveň všetkým
zagratuloval a poprial im veľa zdravia, šťastia pre ich prácu poslancov OZ. Potom predseda MVK
požiadal zastupiteľstvo o uvoľnenie zo zasadnutia.
K bodu 6
Starostka obce vo svojom príhovore zagratulovala zvoleným poslancom a predstavila im svoje
návrhy, ktoré by chcela zrealizovať v tomto volebnom období. Verí, že aj naďalej ju budú poslanci
podporovať a pomáhať pri plnení vytýčených úloh a zároveň ich vyzvala, aby na ďalšie zasadnutie
prišli aj so svojimi nápadmi. Zároveň ich oboznámila, že na budúci rok sa má v obci robiť zrýchlený
internet a zrealizovať schválený projekt Úprava verejného priestranstva. Popriala im veľa zdravia do
ich poslaneckej práce.
K bodu 7
V pracovnej časti zasadnutia OZ si poslanci najprv schválili program, ktorým sa riadilo
ustanovujúce zasadnutie.
K bodu 8
Starostka obce navrhla Mgr. Vlastu Fedičovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva a zároveň
zástupkyňu starostky, ako oprávnenú zvolávať a viesť zasadnutie OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta, ods.6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 9
Starostka obce navrhla zriadiť tieto komisie: - Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia verejného poriadku
Za predsedníčku komisie na ochranu verejného záujmu bola zvolená – Lucia Klimová a za členov
komisie ostatní šiesti poslanci. Na základe tejto zvolenej komisie – starostka obce, zastupujúca
riaditeľka MŠ a poslanci majú do 3O-tich dní podať na OÚ majetkové priznanie.
Za predsedu komisie pre verejný poriadok bol zvolený Ondrej Lukáč, za členov poslanci: Vladimír
Hrubovský, Daniel Matta, Michal Jelčák, Mgr.Vlasta Fedičová.
K bodu 10
Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákkonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat
starostke – Renáte Bešákovej od 1.12.2018 vo výške 1746,-Eur a navýšenie platu o 30 %. Zároveň
požiadala OZ o schválenie preplatenia 15 dní dovolenky, čo jej poslanci obecného zastupiteľstva
schválili.

K bodu 11
Keďže sa blíži koniec roka 2018 a obec má povinnosť zo zákona overiť účtovnú závierku za rok 2017
auditom, preto poslanci obecného zastupiteľstva schválili auditorku p. Ing. Herpákovú, ktorá nám
vykonávala audit aj v predošlých rokoch.
K bodu 12
Poslanci OZ schválili rozpočet obce na roky 2019-2021.
K bodu 13
Diskusiu otvorila starostka obce, Renáta Bešáková. Keďže nemala vo voľbách do samosprávy
protikandidáta na tomto prvom zasadnutí predložila poslancom svoj volebný program na ďalšie
4-ročné obdobie, čo jej poslanci schválili.
Zároveň sa informovala, či sa naďalej bude pokračovať v podávaní novoročného punču pre obyvateľov
obce. Poslanci to schválili.
Poslanec Michal Jelčák, mal dotaz kedy sa bude robiť cesta k ihrisku. Starostka obce mu odpovedala,
že tato cesta patri Slovenskému pozemkovému fondu a najprv sa musí vysporiadať. Poslanec Vladimír
Hrubovský mal pripomienku, či je potrebné stavať altánok pri Kadlube. Starostka obce mu odpovedala,
že občania by boli radi, keby tam bol altánok, pretože v predchádzajúcich rokoch sa tam ľudia
stretávali, bola tam výborná a čístá voda v studničke, vraj sa tam konali aj opekačky, varil sa tam aj
guľáš. Pre občanom obce by to bol druhý altánok-jeden je na Pitrovej, kde sa ľudia schádzajú
a pochvaľujú si tam posedenia.
Poslankyňa Mgr.Vlasta Fedičová sa dotazovala, či za kultúrnym domom pri úpravách verejného
priestranstva sa budú robiť detské prvky. Starostka jej odpovedala, že vo schválenom projekte práve
tieto detské prvky vyškrtali. Bude sa snažiť tieto detské prvky zabezpečiť z obecných finančných
prostriedkov, aby sa mali kde deti z obce zabaviť. Pretože veľmi chýba detské ihrisko.
Starostka obce sa informovala u poslancov, či sa bude organizovať v mesiaci január-február 2019
Zavadčanský ples. Poslanci majú zistiť záujem o účasti občanov na plese. Taktiež oboznámila
prítomných poslancov o organizovaní akcií: MDŽ, Deň rodiny, Večer seniorov, Mikuláš a vyzvala ich,
aby na ďalšie zasadnutie prišli aj s novými nápadmi, ktoré sa na zasadnutí prerokujú, možno padnú
nové a zaujímavejšie podujatia. Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce tento bod programu
ukončila.
K bodu 14
Poďakovaním prítomným poslancom za účasť na ustanovujúcom zasadnutí starostka obce
zasadnutie ukončila. Na záver popriala všetkým veľa zdravia, šťastia, požehnané Vianoce a šťastný krok
do nového roka.

V Závadke 3.12.2018
Zapisovateľka: Milena Nemcová
Renáta Bešáková
Starostka obce
Overovatelia zápisnice: Vladimír Hrubovský ...............................
Michal Jelčák

................................

Uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 29.11.2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Uzn. č. 1/11/2018/U – informáciu predsedu miestnej volebnej komisie p. Nemca M. o výsledkoch
volieb do orgánov samosprávy obce.
- Viacročný rozpočet na roky 2019-2021.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje:
Uzn. č. 2/11/2018/U – že novozvolená starostka obce, Renáta Bešáková zložila zákonom predpísaný
sľub.
Uzn. č. 3/11/2018/U – že poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva – Mgr.Vlasta Fedičová,
Michal Jelčák, Vladimír Hrubovský, Mgr.Radovan Jaščúr, Ondrej Lukáč, Lucia Klimová, Daniel Matta
zložili zákonom predpísaný sľub.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
Uzn. č. 4/11/2018/U – poslankyňu Mgr. Vlastu Fedičovú, poverením, zvolávaním a vedením
obecného zastupiteľstva a zároveň ju schválilo ako zástupkyňu starostky obce.
Uzn. č. 5/11/2018/U – mesačný plat starostke obce Renáta Bešákovej vo výške 1 746,- Eur
S 30 %.-ným navýšením v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí.
Uzn. č. 6/11/2018/U – preplatenie 15 dní dovolenky za rok 2018 starostke obce.
Uzn. č. 7/11/2018/U – komisiu o ochrane verejného záujmu – predseda: Lucia Klimová,
členovia komisie – ostatní šiesti poslanci.
Komisiu verejného poriadku – predseda: Ondrej Lukáč, členovia: Vladimír Hrubovský, Daniel Matta,
Michal Jelčák, Mgr.Vlasta Fedičová
Uzn.č. 8/2018/U – auditorku Ing. Herpákovú na vykonanie auditu za rok 2017.

