
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 27.03.2020 

 

 

Prítomní:    Podľa prezenčnej listiny 

 

Program:    1/ Otvorenie 

                     2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                     3/ Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

                     4/ Kontrola uznesení      

                     5/ Správy hlavnej kontrolórky č. 1,2 

                     6/ Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania 

                          sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy obce 

                          Závadka 

                     7/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Košickou arcidiecézou na pozemok  

                          tvoriaci cintorín v obci Závadka 

                     8/ Príkaz na opravu čela priepustu 

                     9/ Informácia ohľadom fungovania MŠ kvôli vírusu COVID-19 a obecné akcie 

                          v roku 2020 

                   10/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

                   11/ Diskusia 

                   12/ Záver 

 

 

K bodu 1 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce, Renáta Bešáková, 

ktorá privítala prítomných poslancov. 

 

K bodu 2 

     Za zapisovateľku bola navrhnutá a schválená, Milena Nemcová, pracovníčka OÚ a za 

overovateľov zápisnice, Vladimír Hrubovský a Michal Jelčák. 

 

K bodu 3 

      Poslanci navrhnutý program OZ schválili a rokovalo sa podľa tohto programu. 

 

K bodu 4 

      Kontrolu uznesení vykonala starostka obce, Renáta Bešáková s konštatovaním, že doteraz 

prijaté uznesenia boli splnené. 

 

K bodu 5   

      Poslanci OZ sa oboznámili so správami hlavnej kontrolórky obce p. Jakubovej č. 1 a 2. 

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a porušenie príslušných zákonov. 

 

 



 

K bodu 6   

     Poslanci boli oboznámení so Zásadami postupu pri prijímaní, evidovaní a kontrole 

vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy obce 

Závadka. Neboli k tomu žiadne výhrady a Zásady neskôr schválili. 

 

K bodu 7   

      Starostka obce, Renáta Bešáková predložila poslancom Nájomnú zmluvu s Košickou 

arcidiecézou na prenájom pozemku miestneho cintorína. Nájomné za kalendárny rok bude 

24,42 Eur. Táto zmluva je uzatvorená na 5 rokov. Poslanci túto nájomnú zmluvu schválili. 

 

K bodu 8    

     Občan obce dal podnet na Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a na Správu ciest 

Prešovského kraja v Humennom sťažnosť o poškodení čela priepustu pri Potravinách Mix 

Závadka. Okresný úrad v Humennom mu na jeho sťažnosť odpovedal-list je prílohou 

zápisnice. Ing. Galanda, riaditeľ Správy ciest v Humennom upozornil, že treba opraviť 

praskliny pri spojoch cesty 1. a 2.  triedy. 

Taktiež treba opraviť priepusty na ceste na Záhumnie. Obhliadka s poslancami sa uskutoční 

28.4.2020 o 16.hod., kde sa rozhodne o opravách. Poslanci opravu čela priepustu vykonajú 

25.4.2020. Opravu cesty na Záhumnie vykonajú pracovníci, ktorí sú na aktivačných 

činnostiach. 

 

K bodu 9 

     Vzhľadom na pandémiu koronavírusu Covid-19 sa od 6.3.2020 uzavreli MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ až 

do odvolania pandémie. Od 4.apríla zamestnanci MŠ nastupujú do práce na znížený úväzok  

75 %. Počas zatvorenia MŠ sa robí údržba v MŠ-maľujú sa priestory MŠ. Starostka obce 

predložila poslancom 3 cenové ponuky na výmenu  okien v herni MŠ, ktoré sú v dezolátnom 

stave. Poslanci odsúhlasili a vybrali najnižšiu cenovú ponuku od fy Mahagon Humenné 

v čiastke 1800,- Eur. Tieto okná by sa mali vymeniť v priebehu mesiaca máj 2020. 

Vzhľadom na pandémiu na obec boli doručené 3 scénare upravených rozpočtov na rok 2020. 

Mali by sa znižovať rozpočty od 10-30% podľa toho, ako sa bude vyvíjať ekonomická situácia 

štátu. 

Obecné akcie, ktoré sme mali naplánované na rok 2020 sa rušia do odvolania. Otázka Večera 

seniorov, ktoré má byť v októbri a Mikuláš pre deti z obce ostáva otvorená, podľa vývoja 

situácie v štáte. 

 

K bodu 10 

       Poslanci schválili úpravu rozpčtu na I.Q.2020. 

 

K bodu 11 

     Diskusiu tvorila starostka obce, ktorá informovala poslancov, že pri kontrole DzN občania 

nemajú priznané prístrešky, altánky...Treba to do budúcna riešiť výzvou, aby si občania 

doplnili daňové priznania. 



Poslanec p. Jelčák sa pýtal, či sa niečo plánuje robiť s cestou na ihrisko a kedy sa bude robiť 

projekt – Verejné priestranstvo. Starostka obce odpovedala, že vyzýva staviteľa p.Greca, 

ktorý jej vôbec nedvíha telefón, nereaguje ani na SMS. Náhodou ho stretla v Humennom, 

povedal jej, že teraz nemá k dispozícií bager. Bude sa to riešiť. 

 

K bodu 12 

     Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce, Renáta Bešáková poďakovaním 

prítomným poslancom za účasť zasadnutie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

V Závadke 31.03.2020 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Milena Nemcová                                        ................................... 

 

Overovatelia zápisnice:  Vladimír Hrubovský                   ................................... 

 

                                            Michal Jelčák                              ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renáta Bešáková, starostka obce  

  



Uznesenie 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 27.03.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

UZN č. 1/3/2020 – Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 

vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy obce  

Závadka 

 

UZN č. 2/3/2020 – Nájomnú zmluvu s Košickou arcidiecézou na pozemok tvoriaci cintorín 

v obci Závadka 

 

UZN č. 3/3/2020 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 

- Program obecného zastupiteľstva 

- Za overovateľov zápisnice – Vladimíra Hrubovského a Michala Jelčáka. Za zapisovateľku, 

   Milenu Nemcovú, prac. OÚ 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

- Správy hlavnej kontrolórky č. 1 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renáta Bešáková, starostka obce 

 

 


