
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke zo dňa 18.6.2019 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia:  1/ Otvorenie zasadnutia 
                                       2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                                       3/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
                                       4/ Kontrola uznesení 
                                       5/ Záverečný účet obce Závadka a rozpoč.hospodárenie r. 2018 
                                       6/ Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Závadka 
                                       7/ Správa z finančnej kontroly č. 1,2 a 3/2019 
                                       8/ Prerokovanie dokončenia cesty na Záhumnie 
                                       9/ Výročná správa za rok 2018 
                                     10/ Majetkové priznanie starostky obce 
                                     11/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 
                                     12/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2019  
                                     13/ Deň rodiny 
                                     14/ Diskusia 
                                     15/ 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 schválení – Vladimír Hrubovský, Andrej Lukáč, 
za zapisovateľku – Milena Nemcová, pracovníčka OÚ. 
 
K bodu 3 
     Prítomní poslanci navrhnutý program zasadnutia schválili. 
 
K bodu 4 
     Kontrolu uznesení vykonala starostka obce s konštatovaním, že doteraz prijaté uznesenia 
boli splnené. 
 
K bodu 5       
      Starostka obce, Renáta Bešáková predložila poslancom Záverečný účet obce Závadka  
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018, ktorý neskôr schválili. 
 
 
K bodu 6 
     Poslanci berú na vedomie – Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce p.Jakubovej  



k návrhu záverečného účtu obce Závadka za rok 2018. 
 
K bodu 7 
       Prítomní poslanci berú na vedomie správy z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce 
p.Jakubovej č. 1,2 a 3 za rok 2019. 
 
K bodu 8 
      Starostka obce predložila poslancom cenové ponuky fy Eurovia ohľadom dokončenia 
cesty na Záhumnie. Treba ešte zistiť, či sú pri tejto starej pôvodnej ceste odpadové šachty na 
zber vody. Podľa toho sa bude aj vyvíjať cena na dokončenie cesty. Poslanci schválili 
navrhnuté cenové ponuky. 
 
K bodu 9  
     Predloženú Výročnú správu za rok 2018 poslanci bez pripomienok schválili. 
 
K bodu 10 
     Starostka obce predložila poslancom majetkové priznanie, ktoré poslanci zobrali na 
vedomie. 
 
K bodu 11 
     Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 2/2019. 
 
K bodu 12 
      Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2019 hlavnej kontrolórky obce 
p.Jakubovej  poslanci schválili. 
 
K bodu 13 
      Boli rozdelené úlohy a povinnosti pre pracovníkov OÚ, MŠ, ŠJ a poslancom pri 
organizovaní Dňa rodiny dňa 22.6.2019. V tento deň bude zabezpečené občerstvenie a guľáš 
pre obyvateľov obce, animátorky pre deti, súťaže, detský kolotoč, cukrová vata  a odohrajú 
sa futbalové zápasy. Zároveň prebehne súťaž vo varení guľášu, do ktorého sa zapojili: seniori, 
zavadčanská mládež, PZ Jánošík atď.  
 
K bodu 14 
     V diskusii vystúpila starostka obce, ktorá poslancom prečítala zápis z finančnej kontroly 
PPA na projekt – Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií, ktoré sme 
rekonštruovali v roku 2018. Vešetko prebehlo v poriadku, akurát máme vyčíslený 
neoprávnený výdavok na dlažbu pred KD v čiastke 680,40 Eur. Prekleňovací úver, ktorý sme 
dostali na túto akciu by mal byť preplatený a vyrovnaný krátkodobý úver. 
Mgr. Vlasta Fedičová informovala o prešetrení sťažnosti p.Jašša. Má do 28.6.2019 spracovať 
zápisnicu o riešení problému. 
Michal Jelčák sa informoval, kedy začnú výkopové práce na optický kábel. S fy HUAWEI nás 
informovali, že to možno bude až v budúcom roku, čo sa poslancom nepáčilo. Mali dotaz, či 
sa nedá zabezpečiť iná firma, pretože bolo sľúbené, že optika bude už v roku 2018 a teraz sa 



to presúva až na rok 2020. Starostka im odpovedala, že táto fy má vybavené všetky 
povolenia na výstavbu. 
 
K bodu 15 
     Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce, Renáta Bešáková prítomným 
poslancom poďakovala za účasť na tomto zasadnutí a toto zasadnutie ukončila. 
 
 
 
V Závadke 19.6.2019 
 
 
Zapísala: Milena Nemcová,zapisovateľka                                        ................................ 
 
Overovatelia zápisnice: Vladimír Hrubovský                                   ................................ 
 
                                           Andrej Lukáč                                               ................................ 
 
 
 
 
Renáta Bešáková, starostka obce                                                      ............................... 


