Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 16.12.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1/ Otvorenie
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3/ Schválenie programu zasadnutia OZ
4/ Kontrola uznesení
5/ Správy kontrolórky obce
6/ Návrh plánu kontrolórky obce na I.polrok 2020
7/ Schválenie VZN o komunálnych a stavebných odpadoch a poplatku
za kopanie hrobov
8/ Schválenie VZN o daniach
9/ Schválenie VZN o určovaní a vyberaní poplatkov za služby na
území obce
10/ Schválenie rozpočtu obce na roky 2020 až 2022
11/ Rôzne
12/ Záver
K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním prítomných poslancov otvorila a viedla
starostka obce, Renáta Bešáková.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a neskôr schválení: Mgr.Vlasta Fedičová
a Daniel Matta. Za zapisovateľku bola navrhnutá a schválená Milena Nemcová, pracovníčka
OÚ.
K bodu 3
Starostka obce do programu zasadnutia navrhla doplnenie bodov o Schválenie
predmetného plánu obnovy na verejný vodovod a Správu auditorky za rok 2018. Poslanci
doplnený program zasadnutia schválili a zasadnutie sa riadilo týmto programom.
K bodu 4
Kontrolu uznesení vykonala p.Renáta Bešáková, starostka obce. Úloha o prejednaní
kopania hrobov s p.Vladimírom Pavliskom je v plnení. Stretnutie majú dohodnuté na
18.12.2019. Prejednanie cenovej ponuky p.Barančíka na koč na Mikulášske posedenie
nebolo, pretože sa dohodlo, že besiedka bude v sále kultúrneho domu.

K bodu 5
Poslanci OZ boli oboznámení so správami kontrolórky obce č. 4, 5,6,7,8. Taktiež s ročnou
správou o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2019 a stanoviskom kontrolórky k návrhu
rozpočtu na roky 2020-22.
K bodu 6
Poslancom OZ bol predložený plán hlavnej kontrolórky obce p.Jakubovej na I.polrok 2020
a tento bol následne schválený.
K bodu 7, 8 a 9
Poslanci OZ schválili VZN o komunálnych a stavebných odpadoch a poplatku za kopanie
hrobov, VZN o daniach a VZN o určovaní a vyberaní poplatkov za služby na území obce.
K bodu 10
Poslanci schválili rozpočet obce na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022.
K bodu 11
Poslanci schválili plán obnovy na verejný vodovod obce Závadka
K bodu 12
Poslanci OZ sa oboznámili so správou auditorky p. Ing. Herpákovej za rok 2018.
K bodu 13
Starostka obce, Renáta Bešáková, informovala poslancov, že máme schválenú dotáciu
na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v roku 2020 na čiastku 28 499,76 Eur.
Ďalej informovala poslancov, že 1.12.2019 Envirofond dal výzvu na zateplenie budov, ktoré
treba predložiť do konca roka 2019, chceme sa do tejto výzvy zapojiť.
Starostka obce informovala o dokončení uličky na Záhumnie, čo stálo 5 861,05 Eur. Ďalej
informovala o vyhlásení volieb do NR SR na deň 29.2.2020.
Poslankyňa Mgr.Vlasta Fedičová sa informovala ohľadom chodníkov p.Cerňáka. Starostka
obce bola za geodetom Mihálikom, ktorý pripravuje podklady, ale do konca roka 2019
kataster nebude overovať plány. Ďalej sa informovala, či sa bude podávať novoročný punč.
Punč sa bude tradične podávať po sv.omši.
Poslanec Andrej Lukáč sa informoval kedy bude zavedený internet. Starostka mu
odpovedala, že sa to predĺži, pretože nový majiteľ Agrokomplexu Suchý Jarok sa nedohodol
so spol. T-COM, pretože sa má ťahať kábel od Humenného dolu Hájom do Závadky a oni tam
majú posiate obilniny. Až keď pozbierajú úrodu, T-Com môže ťahať káble.
K bodu 14
Starostka obce, Renáta Bešáková prítomným poslancom poďakovala za účasť na
zasadnutí, popriala im krásne, šťastné a požehnané vianočné sviatky a týmto zasadnutie
ukončila.
V Závadke 18.12.2019

Zapísala: Milena Nemcová
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Overovatelia zápisnice: Mgr. Vlasta Fedičová

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

Daniel Matta

Renáta Bešáková, starostka obce
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