Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastuiteľstva v Závadke dňa 28.08.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Schválenie programu zasadnutia OZ
3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4/ Kontrola uznesení
5/ Schválenie VZN o určení výšky finančných píspevkov a nákladov
spojených so stravovaním a doplatok pre seniorov
6/ Schválenie dodatku VVS spracovaný z dôvodu potreby vypracovania
Plánu obnovy pre prevádzkový infraštrukturálny majetok vlastníka
7/ Správa z finančnej kontroly č. 4/2019
8/ Deň rodiny – vyúčtovanie
9/ Informácia ohľadom MAS 3 doliny – výzva
10/ Ulica na Záhumnie – informácia o VO
11/ Odpoveď Hydromeliorácií š.p.
12/ Diskusia
13/ Záver
K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, Renáta Bešáková, ktorá
zároveň privítala poslancov na OZ.
K bodu 2
Navrhnutý program zasadnutia poslanci schválili a schôdza OZ sa riadila týmto
programom.
K bodu 3
Za overovateľov a zapisovateľku zápisnice boli navrhnutí a schválení – Mgr. Vlasta
Fedičová a Michal Jelčák, za zapisovateľku – Milena Nemcová, pracovníčka OÚ.
K bodu 4
Kontrolu uznesení previedla starostka obce s konštatovaním, že UZN č. 18/6/2019
a 19/6/2019 sú v plnení. Ostatné uznesenia boli splnené.
K bodu 5
Vzhľadom k tomu, že od 1.9.2019 sa menia finančné pásma pre stravovanie detí
v predškolských a školských zariadeniach, ktoré schválila vláda SR sa poslanci uzniesli
Na VZN o výške finančných príspevkov spojených so stravovaním.
Stravná jednotka na obed je stanovená na 2,96 Eur. Deťom v MŠ sa strava zvýšila v 2. pásme

na 1,45 Eur. Keďže štát dotuje pre predškoláka stravu 1,20 Eur – doplatok 0,25 Eur bude
znášať obec‐pretože máme iba jednu predškoláčku. Poplatok za MŠ sa zvyšuje zo 7,00 Eur
na 8,00 Eur. Seniori, ktorých stravná jednotka je 2,96 Eur budú uhrádzať 2,70 Eur a 0,26 Eur
bude doplácať obec.
K bodu 6
VVS a.s. Košice zaslala Dodatok č. k zmluve o výkone správy majetku obce č.
1538/23/2005/Závod HN z dôvodu potreby vypracovania Plánu obnovy pre prevádzkovaný
infraštrukturálny majedok vlastníka, ktorý sa má prerokovať s poslancami OZ, schváliť a po
schválení na OZ zaslať do VVS spolu s výpisom uznesenia OZ. Tento dodatok poslanci
schválili.
K bodu 7
Starostka obce, Renáta Bešáková Prečítala poslancom Správu z finančnej kontroly č.
4/2019, ktorú vykonala hlavná kontrolórka obce p.Jakubová.
K bodu 8
Poslancom starostka obce predložila vyúčtovanie akcie „Deň rodiny“, v čiastke 996,86
Eur, ktorý bol v jni 2019. Schválený rozpočet na akciu nebol prekročený.
K bodu 9
Renáta Bešáková, starostka obce, informovala poslancov o združení MAS 3 doliny, ktoré
má pod patronátom obec Ohradzany. Naša obec by mala dostať z tohto združenia dotáciu vo
výške 12 000,‐ Eur. Projektovú dokumentáciu treba podať do 25.10.2019 a schvaľovať sa má
začiatkom roka 2020.
K bodu 10
Na cestu na Záhumnie ešte nemáme všetky cenové ponuky. Po dodaní ponúk prebehne
verejné obstarávanie. Ulička sa začne robiť pravdepodobne koncom septembra 2019.
K bodu 11
Starostka obce prečítala poslanco, list‐žiadosť o vyčistenie odvodňovacieho kanála
ev.č. 5402 013 003, ktorý zaslala do Bratislavy , štátnemu podniku Hydromelirácie dňa
2.8.2019. Dňa 15.8.2019 nám Hydromeliorácie š.p. zaslalo odpoveď, že našu žiadosť
zaevidovali a za účelom vykonania potrebnej údržby je predmetný odvodňovací kanál
zaradený do plánu údržby a opráv pre kalendárny rok 2020.
K bodu 12
Poslanec p. Jelčák a p.Lukáč poukazovali na zlý stav vozovky pri nehnuteľnosti p.Tkáča.
Zvažuje sa tam cesta, môže sa stať, že dôjde k dopravnej nehode. Starostka obce pozorní
Cestné stavby Humenné o tomto stave.
Ďalej starostka obce informovala poslancov, že p.Jacko Jozef zase na ňu podal trestné
oznámenie, pretože ho listom upozornila, že svojím autorom Mercedesom už viac ako
4 mesiace parkuje na verejnom priestranstve.

Poslanec p.Hrubovský navrhoval, nech sa zvolá verejné zhromažddenie občanov a nech sa
občania oboznámia z jeho sťažnosťami. Svojimi sťažnosťami ohrozuje aj žiadosti, ktorými
obec žiada o dotácie, aby sa niečo pre našu obec spravilo, vynovilo.
Poslanec p. Lukáč mal dotaz, či si môže p.Balický pred svojou nehnuteľnosťou prekryť kanál.
Starostka mu odpovedala, že je to v kompetencii Správy ciest PSK v Humennom.
V ďalšom starostka obce informovala o fy Kosit, ktorá sa zaoberá zberom komunálneho
a triedeného odpadu. Táto fy má dodať cenovú ponuku na zber odpadu a benefity z toho
vyplývajúce.
Ďalej starostka obce, vyzvala poslancov, aby na ďalšie zastupiteľstvo navrhli, ako sa bude
v budúcnosti postupovať pri kopaní hrobov a o prípravách na Strieborný večer seniorov.
Keďže sa už do diskusie nikto nehlásil, starostka tento bod programu ukončila.
K bodu 13
Starostka obce, Renáta Bešáková prítomným poslancom poďakovala za účasť na
zasadnutí a týmto zasadnutie ukončila.

V Závadke 30.08.2019

Zapísala: Milena Nemcová

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

Overovatelia zápisnice: Mgr.Vlasta Fedičová

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

Michal Jelčák

Renáta Bešáková, starostka obce

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

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 28.08.2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
UZN č. 23/8/2019 – doplatok k strave seniorov od 1.9.2019 v čiastke 0,26 centov/obed
a 0,25 centov doplatok k strave predškoláka v MŠ a poplatok v MŠ
v čiastke 8,00 Eur/dieťa
UZN č. 24/8/2019 ‐ dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce
Č.1538/23/2005/Závod HN pre potreby vypracovania Plánu obnovy

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
‐ Správu z finančnej kontroly č. 4/2019 a 5/2019 hlavnej kontrolórky obce

Obecné zastupiteľstvo uznáša sa:
‐ na VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Závadka

Renáta Bešáková, starostka obce

