Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke zo dňa 08.02.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1/ Otvorenie
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Schválenie programu zasadnutia OZ
4/ Vyúčtovanie doplatku obedov pre seniorov
5/ Akcia MDŽ
6/ DHZ – obnovenie organizácie
7/ Odstránenie náletových drevín
8/ Schválenie návrhu VZN-Zásady hospodárenia s majetkom obce
Závadka
9/ Schválenie návrhu VZN-Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Závadka
10/ Úprava rozpočtu a rozpočtového opatrenia č. 1
11/ Uvítanie detí narodených v roku 2018
12/ Informácia o poplatkoch za uloženie komunálneho odpadu
13/ Diskusia
14/ Záver
K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním prítomných poslancov otvorila a viedla
starostla obce, Renáta Bešáková.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola navrhnutá a schválená Milena Nemcová, pracovníčka OÚ.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení – Lucia Klimová, Andrej Lukáč.
K bodu 3
Navrhnutý program zasadnutia poslanci schválili.
K bodu 4
Renáta Bešáková, starostka obce predložila poslancom vyúčtovanie doplatku za stravu
pre seniorov od 04/2018 do 12/2018. Doplatok bol 1276,- Eur. Seniori platili 1,90 Eur
a doplatok z obce bol do stravnej jednotky 2,49 Eur bol 0,55 Eur. Poslanci prerokovali,
doporučili a neskôr schválili, aby seniori od 1.3.2019 platili za obed poplatok 2,20 Eur,
pretože zvyšujú sa ceny potravín aj energií.
K bodu 5
Poslanci OZ dohodli termín osláv MDŽ na 10.3.2019 o 15.hod. v sále Kultúrneho domu.

V obci máme 235 žien od 18 rokov. Poslanci rozhodli, aby sa podávalo menu-kurací
stroganov, ryža, zeleninová obloha, káva, zákusok a darček iba pre prítomné ženy.
V programe vystúpia deti z našej MŠ a riaditeľka Červeného kríža v Humennom.
K bodu 6
Starostka obce informovala poslancov, že bude žiadať aj v tomto roku o dotáciu na DHZ.
Doteraz sme dostali dotáciu 2x, za ktorú sme nakúpili materiálové a technické vybavenie.
Navrhla, aby na nasledujúce zasadnutie si poslanci rozdelili úlohy, kto sa bude o DHZ starať,
pretože poslanec p.Vajs Peter, ktorý to mal na starosti už poslancom nie je.
K bodu 7
Renáta Bešáková, starostka obce informovala poslancov o odstránení náletových drevín
pred obcou Závadka pri nehnuteľnosti p.Bednárika, o ktoré sa zaujímal p. Čornanič Peter.
Keď chce obec tieto dreviny odstrániť, musí mať súhlas o výrub od každého majiteľa
nehnuteľností. Musí byť spísaná dohoda s overeným podpisom. Jedná sa asi o 140 majiteľov,
niektorí sú aj nebohí a nie sú vysporiadané dedičské konania. Poslanci starostke odporučili,
aby sa touto záležitosťou v najbližšom období nezaoberala, pretože je to pracné a stačí, ak
jeden vlastník nedá súhlas na výrub, bude všetko pozastavené.
K bodu 8 a 9
Poslanci schválili návrhy VZN – Zásady hospodárenia s majetkom obce Závadka a Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Závadka.
K bodu 10
Poslanci schválili úpravu rozpočtu na I.Q.2019 a rozpočtové opatrenie č. 1.
K bodu 11
Dňa 3.3.2019 sa uskutoční v zasadačke obecného úradu privítanie novorodencov
za rok 2018. Jedná sa o 9 detí, ktoré privíta medzi občanov starostka obce spolu so
zástupkyňou OZ-Mgr.Vlastou Fedičovou. Pre prítomných rodičov bude pripravené
občerstvenie a pre detí uvítacie balíčky.
K bodu 12
Starostka obce, Renáta Bešáková informovala poslancov o poplatkoch za komunálny
odpad. Od spoločnosti Fura s r.o. Košice, ktorá nám vyváža KO sme dostali list, v ktorom nás
upozorňujú, že boli zvýšené poplatky za uskladnenie KO na skládkach. V roku 2019 to bude
12,- Eur/t, v roku 2020 – 24,- Eur/t a rok 2021 – 30,- Eur/t odpadu. Bude to mať určite dopad
na zvyšovanie poplatku za KO pre obyvateľov obce. Poslanci navrhli, aby sa zvolalo verejné
zhromaždenie občanov a prekonzultovali sa poplatky za KO na ďalšie roky.
K bodu 13
Mgr. Vlasta Fedičová sa informovala o orgaizovaní zájazdu do Poľska. Dohodol sa termín
na 6.apríla 2019. Poplatok 2- Eurá/osobu.

Renáta Bešáková, starostka obce informovala poslancov, že dáva žiadosť o dotáciu na VÚC
do Prešova na nákup stoličiek do sály kultúrneho domu. Má informáciu, že p.Gális, poslanec
NR SR má možnosť zabezpečiť dotáciu na detské a multifunkčné ihriská so spoluúčasťou obce
5 %. Chcela by sa o túto možnosť uchádzať, aby sa spravilo detské ihrisko pre deti za
kultúrnym domom.
Starostka obce predložila poslancom Daňové priznanie hlavnej kontrolórky obce
p. Jakubovej za rok 2018.
K bodu 14
Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce poďakovaním poslancom za účasť
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

V Závadke 11.02.2019

Zapísala: Milena Nemcová

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

Overovatelia zápisnice: Lucia Klimová

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

Andrej Lukáč

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

Renáta Bešáková, starostka obce

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 08.02.2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
UZN č. 1/2019 – navýšenie poplatku za obedy seniorov na 2,20 Eur od 1.3.2019
UZN č. 2/2019 - organizovanie zájazdu do Poľska pre občanov obce 6.4.2019
UZN č. 3/2019 - Úpravu rozpočtu na I.Q.2019 a rozpočtové opatrenie č. 1
- Program obecného zastupiteľstva
- Zapisovateľku, Milenu Nemcovú, pracovníčku OÚ a za overovateľov zápisnice
Luciu Klimovú a Andreja Lukáča

Obecné zastupiteľstvo uznáša sa:
UZN č. 4/2019 – na VZN o Zásadách hospodárenia s majetkom obce Závadka
UZN č. 5/2019 - na VZN o Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Závadka

Renáta Bešáková, starostka obce

