
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke zo dňa 15.12.2020 

 
 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
Program:   1/ Otvorenie zasadnutia 
                    2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                    3/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
                    4/ Kontrola uznesení 
                    5/ Rozpočtové opatrenie č. 4 
                    6/ Správa z finančnej kontroly č. 7 a 8 
                    7/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  
                         na I.polrok 2021  
                    8/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 
                    9/ Ročná správa o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2020 
                  10/ Schválenie rozpočtu obce na roky 2021-2023 
                  11/ Správa auditorky za rok 2019 
                  12/ Správa z kontroly NKÚ Prešov 
                  13/ Schválenie memoranda o spolupráci na príprave integrovanej územnej 
                         stratégie udržateľného  mestského rozvoja Humenné 
                  14/ Rôzne 
                  15/ Záver 
 
K bodu 1 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním prítomných poslancov otvorila a viedla 
starostka obce, Renáta Bešáková. 
 
K bodu 2 
     Za zapisovateľku bola navrhnutá a neskôr schválená Milena Nemcová, pracovníčka OÚ 
a za overovateľov zápisnice poslanci - Hrubovský Vladimír a Michal Jelčák. 
 
K bodu 3 
     Poslanci schválili navrhnutý program OZ, podľa ktorého sa rokovalo. 
 
K bodu 4 
     UZN č. 10/9/2020 – je splnené čiastočne, termín sa predlžuje do apríla 2021. 
     UZN č. 11/9/2020 -  zvolanie občanov ohľadom petície a sťažnosti p. Pavliska č.d. 15 
sa pre situáciu s COVIDOM 19 odročilo. P.Pavlisko bol s touto situáciou oboznámený listom. 
Po skončení pandémie sa vytýči nový termín jednania. 
Ostatné uznesenia boli splnené. 
 
K bodu 5  
     Rozpočtové opatrenie č. 4 poslanci schválili. 



K bodu 6 
      Správy z finančnej kontroly č. 7 a 8, ktoré vykonala hlavná kontrolórka obce p.Jakubová 
prečítala starostka obce a poslanci ich zobrali na vedomie. 
 
K bodu 7 
     Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p.Jakubovej na I.polrok 2021 predložila 
poslancom starostka obce, Renáta Bešáková, ktorý poslanci bez pripomienok schválili. 
 
K bodu 8 
     So stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023 
poslancov oboznámila starostka obce. 
 
K bodu 9 
     Ročnú správu o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2020 predniesla poslancom starostka 
obce, Renáta Bešáková. Poslanci túto správu zobrali na vedomie. 
 
K bodu 10 
     Poslanci schválili viacročný rozpočet na roky 2021-2023 bez pripomienok. 
 
K bodu 11 
      V mesiaci december 2020 bol vykonaný audit hospodárenia obce za rok  2019, ktorý 
vykonala auditorka p. Ing. Herpáková. So správou z auditu poslancom oboznámila starostka 
obce s konštatovaním, že obec s finančnými prostriedkami nakladala hospodárne 
a nevyskytli sa žiadne porušenia nakladania s finančnými prostriedkami obce. 
 
K bodu 12 
     Od 17.08.2020 do 30.11.2020 bola v našej obci zahájená kontrola Najvyššieho 
kontrolného úradu zameraná na kontrolu analýzy rozpočtového hospodárenia, stav a vývoj 
dlhlu vrátane dodržiavania rozpočtových pravidiel a ústavného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti, spoľahlivosť vybraných účtov pasív a správnosť vykazovania návratných 
zdrojv financovania, dopad prijímania návratných zdrojv financovania na zvyšovanie 
zadĺženosti a schopnosť uhrádzať záväzky a účinnosť vnútorného kontrolného systému. 
Boli kontrolované roky 2017 a 2019 a prvý polrok roku 2020. 
Záver z kontroly NKÚ: Aj napriek tomu, že obec nemala v kontrolovanom období dostatok 
voľných finančných prostriedkov, bol zaznamenaný pozitívny vývoj úhrady krátkodobých 
záväzkov. Obec v kontrolovanom období neevidovala záväzky ani pohľadávky, ktoré by boli 
po lehote splatnosti. Kontrolou bola preverená správnosť a úplnosť vykázaných záväzkov na 
vybranej vzorke, pričom kontrolou neboli zistené nedostatky. Účtovné závierky bala obec 
overené auditorom v zmysle § 9 zákona o účtovníctve, § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Zároveň auditor   
overil dodržiavanie povinnosti podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kontrolný subjekt dodržal povinnosť 
v zmysle zákona o účtovníctve vyhotoviť výročnú správu a jej súlad s účtovnou závierkou 
zostavenou za to isté účtovné obdobie mal overenú auditorom. 



K bodu 13 
     Starostka obce, Renáta Bešáková, oboznámila poslancov o Memorande o spolupráci na 
príprave integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Humenné a tým 
súvisiace úlohy, ktoré vyplývajú pre našu obec a poslanci toto Memorandum schválili. 
 
K bodu 14 a 15 
     Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, zasadnutie obecného zastupiteľstva starostka obce 
poďakovaním poslancom za účasť zasadnutie ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
V Závadke 16.12.2020 
 
 
 
 
Renáta Bešáková, starostka obce 
 
 
 
 
Zapísala: Milena Nemcová                                       ....................................... 
 
Overovatelia zápisnice:  Vladimír Hrubovský       ....................................... 
                                             
                                             Michal Jelčák                 ....................................... 
  
                                                
      
  



Uznesenie 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke zo dňa 15.12.2020 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 
UZN č. 16/12/2020 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 
UZN č. 17/12/2020 -  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p.Jakubovej 
                                       na I.polrok 2021 
UZN č. 18/12/2020 -  Rozpočet na rok 2021 
UZN č. 19/12/2020 -  Obecné zastupiteľstvo v Závadke schvaľuje Memorandum o spolupráci 
                                       na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského 
                                       rozvoja Humenné. 
UZN č. 20/12/2020 -  Ing. Janku Herpákovú ako auditorku na vykonanie auditu za rok 2020 
 
- Program obecného zastupiteľstva 
- Za overovateľov zápisnice poslancov – Vladimíra Hrubovského, Michala Jelčáka  
  a za zapisovateľku Milenu Nemcovú, pracovníčku OÚ 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 
- Správy z finančnej kontroly č. 7 a 8 
- Ročnú správu o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2020 
- Viacročný rozpočet na roky 2021 až 2023 
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 až 2023 
- Správu auditorky Ing. Herpákovej za rok 2019 
- Správu z kontroly NKÚ Prešov 
 
 
 
 
 
 
Renáta Bešáková, starostka obce  
 


