
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 05.06.2020 

 

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   1/ Otvorenie 

                    2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                    3/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                    4/ Kontrola uznesení 

                    5/ Návrh plánu kontrol na II.polrok 2020 a správa o kontrole č. 3 

                    6/ Záverečný účet obce 

                    7/ Výročná správa  

                    8/ Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Závadka 

                    9/ Rozpočtové opatrenie č. 2 

                   10/ VZN – Spoločný územný plán 

                   11/ Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019 

                   12/ Rôzne 

                   13/ Záver 

 

 

K bodu 1   

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

ktorá privítala prítomných poslancov a Ing. arch. Boškovú, ktorá poslancov neskôr 

oboznámila so Spoločným územným plánom obcí Závadka, Myslina a Lieskovec. 

 

K bodu 2 

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

za overovateľov zápisnice, Andrej Lukáč a Mgr. Radovan Jaščúr. 

 

K bodu 3   

     Poslanci navrhnutý program obecného zastupiteľstva schválili a rokovalo sa podľa 

schváleného programu. 

 

K bodu 4 

     Kontrolu uznesení vykonala starostka obce, Renáta Bešáková. Doteraz prijaté uznesenia  

boli splnené. 

 

K bodu 5 

     Starostka obce predložila poslancom Plán kontrol na II.polrok 2020, ktorý vypracovala 

hlavná kontrolórka obce p.Jakubová. Tento plán poslanci neskôr schválili. Zároveň boli 

oboznámení so správou o kontrole č. 3.  

 

 



 

K bodu 6 

     Predložený Záverečný účet obce poslanci po preštudovaní neskôr schválili. 

 

K bodu 7  

     Poslanci boli oboznámení s Výročnou správou obce. 

 

K bodu 8 

      Vzhľadom k zmene zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve starostka obce, 

Renáta Bešáková, predložila poslancom návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

obce Závadka, ktorý poslanci schválili. 

 

K bodu 9 

     Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 2. 

 

K bodu 10 

     Ing.arch. Bošková, poslancom predložila vypracovaný Spoločný územný plán obcí Závadka, 

Myslina a Lieskovec. Oboznámila ich o doplnení a spracovaní pripomienok od občanov obcí 

do Spoločného územného plánu. Taktiež ich oboznámila so súhlasným stanoviskom 

Okresného úradu v Prešove. Odovzdala textovú a nákresovú časť SÚP obce Závadka 

a odporučila poslancom schváliť VZN a prijaté a schválené uznesenie zaslať na Okresný úrad 

do Prešova. Poslanci návrh neskôr schválili. 

 

K bodu 11 

     Poslanci zobrali na vedomie Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

vypracovaný hlavnou kontrolórkou obce p.Jakubovou. 

 

K bodu 12 

     V rôznom starostka obce, Renáta Bešáková informovala poslancov o členstve v Klube VVS, 

kde môže byť zastúpená starostka obce, alebo obec. Navrhla, aby sa do členstva klubu 

schválila obec, čo poslanci neskôr schválili. 

Ďalej informovala o výmene okien v herni MŠ v Závadke. O maliarskych prácach v MŠ. Po 

uvoľnení opatrení, kde sa otvárali MŠ – v obci bol malý záujem o návšteve detí v MŠ. Preto sa 

naša MŠ otvorí až v septembri 2020. 

Mgr.Vlasta Fedičová sa informovala o situácií Verejného priestranstva. Starostka jej 

odpovedala, že vyzvala zhotoviteľa staveniska p.Greca, ktorý si neprišiel prevziať stavenisko. 

Vyjadril sa, že už nemá záujem o vykonanie vysúťažených prác. Bude sa musieť vykonať nové 

verejné obstaranie, požiadať o stanovisko PPA. 

Michal Jelčák sa dotazoval, či sa nebude niečo robiť s cestou na ihrisko, ktorá je dosť v zlom 

stave. Obyvatelia tejto uličky sú so stavom  nespokojní. Starostka obce ho požiadala, aby 

navrhol nejaké riešenie, alebo aj ostatní poslanci, čo sa dá s touto uličkou robiť. Taktiež 

upozornil, že niekto naváža hrubý stavebný odpad smerom k ihrisku. 



V ďalšom starostka, Renáta Bešáková informovala poslancov, že pred 2 týždňami po búrke ju 

volali občania nehnuteľností od čísla 15, aby prišla skontrolovať ich nehnuteľnosti, ktoré boli 

zaplavené. Boli škody aj na vysadených pozemkoch. Starostka obce jednala s majiteľkou 

Agrokomplex Humenné, aby sa upravil kanál za ich nehnuteľnosťami. Sú tam aj problémy – 

susedské spory. Preto navrhla, aby sa poslanci stretli s majiteľmi dotknutých nehnuteľností, 

aby sa navrhli riešenia. Má sa určiť termín a starostka obce zabezpečí dotknutých občanov  

na stretnutie. 

 

K bodu 13 

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

prítomným poslancom za účasť zasadnutie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

V Závadke 8.6.2020 

 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: Andrej Lukáč                                .................................... 

 

                                           Mgr. Radovan Jaščúr                  .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renáta Bešáková, starostka obce     ....................................... 

  



Uznesenie 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 05.06.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

UZN č. 4/6/2020 – Záverečný účet obce Závadka a celoročné hospodárenie obce   

                                  Za rok 2019 bez výhrad 

                               -  prevod prebytku rozpočtu do fondu rezerv 

 

UZN č. 5/6/2020  - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020 

 

UZN č. 6/6/2020 -  Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

 

 

- Program obecného zastupiteľstva 

- Za overovateľov zápisnice – Andreja Lukáča, Mgr. Radovana Jaščúra, za zapisovateľku 

   Milenu Nemcovú, prac. OÚ 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša: 

 

UZN č. 7/6/2020 -  na VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Závadka 

UZN č. 8/6/2020 -  na VZN č. 2/2020 Vyhlásenie záväznej časti spoločného Územného 

                                   plánu obcí Lieskovec, Myslina a Závadka 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

- Odborné stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2019 

- Výročnú správu obce Závadka 

- Správu hlavnej kontrolórky č. 3 

 

 

Renáta Bešáková, starostka obce 

 

 


