Zápisnica
z Obecného zastupiteľstva v Závadke zo dňa 02.03.2018

Prítomní:
Program:

Podľa prezenčnej listiny
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/

Otvorenie a schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Kontrola uznesení
Návrh Územného plánu /p.Bošková/
Vyjadrenie k realizácií stavby Casstel s r.o.
Vyjadrenie k realizácií stavby HUAWEI Technologies s r.o.
Prehlásenie o parcelách E 1040/2 chodník, E 1042/1 cesta
Kontrola z Úradu verejného zdravotníctva
Správa z finančnej kontroly č. 1/2018
Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2018
Požiadavka p.Ficekovej Dariny
Odpoveď Urbariátu obce Závadka na žiadosť obce
Organizovanie zájazdu do Poľska
Privítanie novorodencov narodených v roku 2017
Príprava MDŽ
Prejednanie ohľadom výrubu drevín pri vstupe do obce
Diskusia
Záver

K bodu 1
Privítaním poslancov zasadnutie otvorila a viedla starostka obce, Renáta Bešáková.
Poslanci zároveň schválili program zasadnutia.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a zvolení: Mgr.Radovan Jaščúr a Michal Jelčák,
za zapisovateľku Milena Nemcová, pracovníčka OÚ.
K bodu 3
Kontrolu doteraz prijatých uznesení vykonala starostka obce s konštatovaním, že doteraz
prijaté uznesenia boli splnené.
K bodu 4
O vypracovanom Územnom pláne pre obce Lieskovec, Myslina a Závadka informovala
Ing.Bošková, ktorá poslancov oboznámila s plánom. Poslanci, starostka obce doplnili do
plánu dodatky, ktoré má p.Bošková zrealizovať v Územnom pláne. Taktiež sa doplňovala
cesta, ktorú má zrealizovať Urbariát obce Závadka.

K bodu 5 a 6
Starostka obce informovala poslancov o realizácií prác na optických káblov v obci
Závadka. Návrhy predložili dve firmy – Casstel Košice a HUAWEI Bratislava. Starostka obce
ich písomne vyzvala, aby sa zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva a vysvetlili svoje
návrhy. Pred zasadnutím sa stretol zástupca T-Com z Košíc a prejednal so starostkou plány,
išlo by o 3 etapy zakladania optického káblu. V prvej etape by sa kládol optický kábel v strede
obce, dávali by sa skrinky, kde by na optiku boli napojené štyri domácnosti. Realizácia prvej
etapy by sa mala začať realizovať v mesiaci apríl 2018 a ďalšie do konca roka 2018. Tieto
firmy taktiež potrebujú od majiteľov nehnuteľností súhlas, aby mohli pracovať na realizácií
stavby. Poslanci tento návrh schválili a zhodli sa na tom, aby bolo ešte jedno pracovné
stretnutie s firmou, ktorá bude projekt realizovať. Taktiež sa dohodlo, aby sa pripravil list,
v ktorom by sa občania oboznámili s realizáciou tohto projektu a ten by sa doručil do každej
domácnosti.
K bodu 7 a 11
Starostka obce oboznámila poslancov o parcelách E 1040/2 chodník, E 1042/1 cesta,
ktoré patria Pozemkovému fondu, tieto parcely treba vyvlastniť do vlastníctva obce. Nie je to
jednoduchá záležitosť. Starostka obce už mala stretnutie s pracovníčkou Pozemkového fondu
p.Čopíkovou, kde si vyjasnili, čo má obec spraviť-treba predložiť požiadavku na vyvlastnenie
pozemkov uznesením zo zastupiteľstva. Taktiež treba súhlas od VÚC-mala jednanie
s riaditeľom Správy ciest v Humennom, ktorý jej povedal, že oni súhlas na chodník nedávajú,
iba na cesty. Taktiež by chcela, aby sa dokončila cesta na Záhumnie-už prebehlo stretnutie
s p.Ficekovou, ktorá žiadala vysporiadať pozemok po neb.svokrovi p.Ficekovi Michalovi
o výmere 231 m2, ktorý patrí obci. Poslanci navrhli, aby sa spravila výmena pozemkov – obec
jej vymení tento pozemok s tým, aby ona poskytla svoju výmeru pozemku pred jej
nehnuteľnosťou, ktorý je potrebné vyvlastniť, aby sa mohla dokončiť cesta na Záhumnie
a poslanci kzároveň prehlasujú, že cesta a chodník bol vybudovaný pred rokom 1991.
K bodu 8
V mesiaci február 2018 sme dávali požiadavku na Úrad verejného zdravotníctva
v Humennom požiadavku, aby sa mohli variť obedy pre seniorov, ktorí navštevovali v obci
stacionár, ktorý bol zrušený v decembri 2017. Seniori žiadali starostku obce, aby naďalej
mohli chodiť do priestorov stacionára s podávaním obedov. Doteraz poslanci schválili na dva
mesiace, aby sa strava brala cez firmu, ktorá zastrešovala stacionár. Z ÚVZ boli v ŠJ MŠ
kontrola, ktorá skonštatovala, že sa tam môže variť 45 obedov s tým, že sa musí dokúpiť ešte
jeden plynový sporák, nerezový stôl na prípravu zeleniny. Tento je už zabezpečený z Českej
republiky, kde bola najvýhodnejšia cenová ponuka. Zároveň treba ešte povybavovať
povolenia pre varenie stravy a preto poslancov žiadala o schválenie predĺženia dohody
dodávky obedov od p.Feigla pokiaľ nebude vydaný súhlas od ÚVZ. Taktiež boli pripomienky
na stav podlahy v herni MŠ a na zastaralé sociálne zariadenie v MŠ. Počas jarných prázdnin
na zrealizovala oprava podlahy v herni MŠ, vyrovnala sa podlaha, natiahla sa nová guma
a zabezpečil sa nový koberec, zakúpili sa pre deti nové hračky. Starostka obce ďalej
informovala, že ak by to financie dovolili, chcela by v herni MŠ vymeniť tri okná, ktoré v zime
prepúšťajú chlad. Zároveň informovala poslancov, že od septembra 2018 má byť v MŠ 14

detí a preto treba zvážiť, aby v MŠ boli dve učiteľky. Už prebehol rozhovor s p.uč.Nazadovou,
ktorá už je v dôchodkovom veku a má nárok na poberanie starobného dôchodku
o rozviazaní pracovného pomeru k 30.6.2018.
K bodu 9
Správu o vykonanej finančnej kontrole č. 1/2018 predniesla poslancom starostka obce,
ktorú vykonala hlavná kontrolórka p. Jakubová.
K bodu 10
Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2018.
K bodu 12
Na poslednom zasadnutí bolo dohodnuté, aby sa Urbariátu napísal list, aby po ťažbe dreva
dávali cesty do pôvodného stavu. Starostka obce list odoslala na Urbariát, ktorý jej zaslal
odpoveď, s ktorou oboznámila poslancov a je priložená k zápisu.
K bodu 13
Na žiadosť a záujem občanov sa 10.3.2018 organizuje zájazd do Poľska. Poplatok bude
2,- Eurá.
K bodu 14
V mesiaci apríl 2018 sa uskutoční v zasadačke OÚ prijatie novorodencov za rok 2017, kde
bude rodičom odovzdaný darček pre deti a malé pohostenie v doteraz schválenej čiastke
30,- Eur na dieťa.

K bodu 15
Poslanci schválili na deň 18.3.2018 posedenie pre ženy z príležitosti MDŽ, na ktorom
vystúpia s programom deti z MŠ, beseda, pohostenie /obložený tanierik, zákusok, káva/
a prítomné ženy dostanú milú pozornosť. Na akciu je schválených 800,- Eur.
K bodu 16
Ohľadom výrubu drevín pri vstupe do obce informovala starostka obce, ktoré oboznámila
poslancov, že má súhlas od Hydromeliorizácií, aby obec previedla vo svojej réžií vyčistenie
priestoru. Taktiež jednala so správou CHKO, ktorý jej radili čiastočný výrub a čistenie drevín,
aby sa ochraňovalo ovzdušie aj pri prevádzke fabriky Muller Tytex. Taktiež treba vybaviť
súhlasné stanoviská od majiteľov pozemkov.
Taktiež sa prejednával výrub drevín smerom do Topoľovky, je to náročné, pretože je tam
okolo 270 majiteľov pozemkov, od ktorých treba povybavovať povolenia. Sú tam aj majitelia
z iných obcí, miest a podpisy na povoleniach musia byť overené-určite sa to do konca marca,
do kedy je výrub povolený nestihne. Potom už nastáva vegetačné obdobie do konca októbra.

K bodu 17
V diskusii vystúpil poslanec p.Cerňák, ktorý sa pýtal, či nám Agrokomplex Suchý Jarok
vyplatí daň z nehnuteľností za rok 2017, pretože táto organizácia je v nútenej správe.
Starostka ho informovala, že starostovia obcí mali v Topoľovke stretnutie, kde sa dohodli, že
každá obec podá exekúciu na vymáhanie dane správcovi konkurznej podstaty, čo sa aj
vykonalo. Vybavuje to p.Muzika.
Ďalej sa pýtal, že občanov zaujíma, že našu MŠ navštevujú aj deti z iných obcí, či obec na
tieto detí dopláca. Starostka mu odpovedala, že na deti obec nedopláca. MŠ je financovaná
z podielových daní a najideálnejší stav detí v MŠ je 20-pretože od toho sa odvíja aj
financovanie z MŠ pre 5-ročné deti. Tieto finančné prostriedky sa potom využívajú na nákup
pomôcok pre deti, interaktívnych pomôcok atď.
Poslanec p.Vajs mal dotaz, keď v MŠ ostane iba jedna učiteľka a nastane situácia, že ochorie
a pod., ako sa to bude riešiť. Starostka mu odpovedala, že to porieši rotujúcou učiteľkou. Aj
vo februári vznikla takáto situácia, / ochoreli obidve učiteľky/ keď im oznámila, že príde
náhradná učiteľka už nič netrebalo riešiť.
Mgr.Fedičová podala návrh na zvýšenie platu starostky o 10 % od 1.1.2018. Poslanci tento
návrh jednohlasne schválili.
Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, starostka prítomným poslancom poďakoval za účasť
na zasadnutí a zasadnutie ukončila.

V Závadke 7.3.2018

Zapisovateľka: Milena Nemcová

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

Overovatelia zápisnice: Mgr.Radovan Jaščúr

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

Michal Jelčák

Renáta Bešáková, starostka obce

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

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

Uznesenie
zo zastupiteľstva konaného dňa 02.03.2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
UZN č. 3/2018 – Overovateľov zápisnice Mgr.Radovana Jaščúra, Michala Jelčáka
a zapisovateľku Milenu Nemcovú, pracovníčku OÚ
UZN č. 4/2018 – Organizovanie zájazdu do Poľska dňa 10.3.2018
UZN č. 5/2018 - Organizovanie posedenia pre ženy z príležitosti MDŽ a čiastku 800,- Eur
na pohostenie a darček
UZN č. 6/2018 – Správu z finančnej kontroly č. 1/2018 hlavnej kontrolórky obce
p.Jakubovej
UZN č. 7/2018 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
UZN č. 8/2018 - Výmenu parciel medzi obcou a p.Ficekovou s výmerou 231 m2
UZN č. 9/2018 - Privítanie novorodencov za rok 2017 v mesiaci apríl 2018
UZN č. 10/2018 – Navýšenie platu starostky obce o 10 % od 1.1.2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Vyjadrenia k realizácií stavby Casstel s r.o. Košice
- Vyjadrenia k realizácií stavby HUAWEI Technologies s r.o. Bratislava
- Odpoveď Urbariátu na list obce
- Podnety z kontroly Úradu verejného zdravotníctva v Humennom
Obecné zastupiteľstvo prehlasuje:
UZN č. 11/2018 – Že na parcelách KNE 1040/2 chodník, KNE 1042/1 cesta, ktoré sú vo
vlastníctve Slovenského pozemkového fondu boli vybudované obcou pred
rokom 1991.

Renáta Bešáková, starostka obce

