Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 18.05.2018

Program: 1/ Otvorenie a schválenie programu
2/ Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3/ Kontrola uznesení
4/ Správa finančnej kontroly
5/ Zámer prevodu majetku obce formou zámennej zmluvy hodného
osobitného zreteľa
6/ Vyúčtovanie MDŽ
7/ Schválenie úveru na refundáciu projektov
8/ Informácia o futbale a kúpe kosačky a jej dočasnom uskladnení
9/ Príprava akcie „Deň rodiny“
10/ Schválenie rozpustenia rezervného fondu
11/ Diskusia a záver
K bodu 1
Zasadnutie privítaním prítomných poslancov otvorila a viedla starostka obce,
Renáta Bešáková. Zároveň poslanci schválili predložený program zasadnutia.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola schválená p. Milena Nemcová, pracovníčka OÚ a za overovateľov
zápisnice – Mgr. Mária Halušková a Mgr. Vlasta Fedičová.
K bodu 3
Kontrolu uznesení vykonala starostka obce, s konštatovaním, že doteraz prijaté uznesenia
boli splnené.
K bodu 4
Poslanci sa oboznámili so správou z finančnej kontroly, ktorá bola vykonaná kontrolórkou
obce p. Jakubovou.
K bodu 5
Renáta Bešáková, starostka obce informovala poslancov o Zámere prevodu majetku obce
formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa v obci Závadka podľa
§ 9a ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – predmetom zámeny zo strany
obce je pozemok na parc. č. 335/2 záhrada LV č. 500 a pozemok p. Ficeka Jozefa č. 380
o výmere 155 m2 zastavané plochy a nádvoria LV č. 30.Dôvodom zámery je, že obec
nevyužíva pozemok žiadateľa a zároveň má obec v záujme vysporiadať pozemky pod
miestnou komunikáciou z dôvodu zachovania bezpečnej prejazdnosti obecnej miestnej
komunikácie.
Poslanci s touto zámenou pozemkov súhlasili a neskôr túto zámenu schválili.

K bodu 6
Starostka obce predložila poslancom vyúčtovanie akcie MDŽ – bola použitá čiastka
501,92 Eur.
K bodu 7
Vzhľadom k tomu, že cez PPA máme schválené dva projekty, kde je podmienkou, že
práce, ktoré budú vykonané sa musia najprv preplatiť a po vyúčtovaní a predložení všetkých
potrebných dokladov sa budú tieto projekty preplácať. Preto obciam budú poskytnuté tzv.
prekleňovacie úvery na tieto dotácie. Na jeden projekt bola schválená suma 93 544,98 Eur
a na druhý projekt 29 512,39 Eur. Poslanci tento návrh schválili.
K bodu 8
Starostka obce informovala poslancov o začatí futbalovej sezóny. Mládež sa chce do
týchto priateľských zápasov medzi obcami zapojiť. Patronát nad futbalistami má poslanec
Mgr. Jaščúr Radovan, ktorý sa zároveň stará aj o úpravu ihriska. Pretože sme oslovovali na
kosenie ihriska chlapcov, ktorí boli doma – teraz sa situácia zmenila, chlapci sú na školách
mimo obce – zakúpil sa na splátky traktor na kosenie a údržbu ihriska. Stará sa o neho
poslanec Jaščúr, u ktorého zatiaľ aj tento traktor parkuje. Musíme nájsť na parkovanie tohto
traktora priestor.
Poslanec p.Cerňák mal pripomienku, aby futbal nehrali registrovaní hráči. P.Jaščúr mu na to
odpovedal, že sú to priateľské futbalové zápasy, aspoň sa mládež trošku zapája do
športového diania v obci a chlapci tieto zápasy berú športovo. Nehrá sa žiadna liga.
K bodu 9
Dňa 16.6.2018 sa bude organizovať Deň rodiny s tradičným varením guľášu. Pre detí budú
zabezpečené animátorky a harmonikár, ktorý bude zabávať dospelých. Budú sa variť tri
obecné guľáše, pre deti hot-dog, atď. Na túto akciu sme zakúpili 6 pivných sád /stolov
s lavičkami/ a na akciu bolo schválených 1200,- Eur.
K bodu 10
Poslanci OZ schválili rozpustenie rezervného fondu na úhradu faktúr pri rekonštrukcii
chodníkov pred OÚ.
K bodu 11
V diskusii vystúpila Mgr. Mária Halušková, ktorá sa informovala komu patrí pozemok pod
prístreškom, ktorý je postavený v Pitrovej a je majetkom obce. P.Cerňák jej odpovedal, že je
to majetkom obce. Ďalej sa p.Cerňák dotazoval, kedy sa začnú robiť chodníky k jeho
nehnuteľnosti. Starostka obce mu odpovedala, že v tomto roku určite nie, pretože nie sú
vysporiadané majetkovo a taktiež máme dve schválené projekty, kde bude určite veľa práce.
Nato sa p.Cerňák opýtal starostky obce, kto jej dal súhlas k nákupu traktora. Ona mu
odpovedala, že sa o zakúpení traktora hovorilo už v minulom roku, no kúpil sa až teraz. Berie
na vedomie, že bola jej chyba, že nedala odsúhlasiť nákup traktora na predošlom zasadnutí.

Mgr. Halušková mala dotaz, kto sa má starať o voľné pozemky medzi nehnuteľnosťami,
pretože majitelia sa o pozemky nestarajú, zarastajú trávou a priľahlým nehnuteľnostiam to
robí problém. Starostka obce sľúbila, že vyzve majiteľov takýchto nehnuteľností, aby aspoň
2x do roka si tieto pozemky pokosili. V ďalšom starostka obce oboznámila poslancov
o spracovaní dokumentácie na oporný múr pri cintoríne a predložila im zároveň aj rozpočet
na parkovisko pri Dome smútku – 32 000,- Eur, čo sa poslancom zdala prehnaná čiastka
za parkovisko. V ďalšom starostka obce informovala, že od 1.9.2018 bude v MŠ iba jedna
učiteľka, pretože nám klesne počet detí. S p. Nazadovou sa dohodla, že pracovný pomer
ukončí k 30.6.2018, totiž ona už 2 roky má nárok na poberanie starobného dôchodku, o ktorý
doteraz nepožiadala. Vyplatí sa jej 2-mesačné odstupné a alikvotná časť dovolenky r. 2018.
Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce poďakovaním prítomným poslancom
za účasť zasadnutie ukončila.

V Závadke 22.5.2018

Zapisovateľka: Milena Nemcová

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Mária Halušková
Mgr. Vlasta Fedičová

Renáta Bešáková, starostka obce

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

Uznesenie
z Obecného zasadnutia v Závadke zo dňa 18.05.2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
UZN č. 12/2018 – Program zasadnutia a overovateľov zápisnice-Mgr.Máriu Haluškovú
a Mgr. Vlastu Fedičovú, za zapisovateľku-Milenu Nemcovú, pracovníčku
OÚ
UZN č. 13/2018 – Správu z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce p. Jakubovej
UZN č. 14/2018 - Rozpustenie rezervného fondu pre účely úhrady faktúr pri rekonštrukcii
chodníkov pred OÚ
UZN č. 15/2018 - Prevod majetku obce formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v obci Závadka medzi obcou LV č. 500 a p.Jozefom
Ficekom LV č. 30
UZN č. 16/2018 - Prekleňovací úver na projekt, ktorý bol schválený PPA – na jeden projekt
čiastku vo výške 93 544,98 Eur a na druhý projekt čiastku vo výške
29 512,39 Eur.
UZN č. 17/2018 - Čiastku 2038,32 na nákup traktora na kosenie splácanú v 12-mesačných
splátkach po 169,86 Eur
UZN č. 18/2018 - Čiastku 1200,- Eur na akciu Deň rodiny 16.6.2018

Renáta Bešáková, starostka obce

