
Zápis 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 18.9.2020 

 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1/ Otvorenie 

                   2/ Schválenie programu zasadnutia OZ 

                   3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                   4/ Kontrola uznesení 

                   5/ Informácia o prebiehajúcej a vykonanej kontrole NKÚ 

                   6/ Informácia o jednaní s fy Fura a o novele zákona o kuchynských odpadoch 

                   7/ Slovenský pozemkový fond 

                   8/ Sťažnosť p.Petra Pavliska č.d. 15 

                   9/ Obecné akcie do konca roka 2020 

                 10/ Dotácia z PSK 

                 11/ Konanie OÚ, dopravy a ŽP 

                 12/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

                 13/ Rôzne a záver 

 

K bodu 1  

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

ktorá privítala prítomných poslancov na zasadnutí. 

 

K bodu 2 

     Poslanci schválili navrhnutý program OZ, podľa ktorého sa rokovalo. 

 

K bodu 3 

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

overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení – Ondrej Lukáč a Lucia Klimová. 

 

K bodu 4  

     Kontrolu uznesení vykonala starostka obce s konštatovaním, že doteraz prijaté uznesenia 

boli splnené. 

 

K bodu 5       

     Od mesiaca augusta 2020 do novembra 2020 prebieha na našom OÚ kontrola z NKÚ,  

ktorá kontroluje roky 2017-2019. Ku kontrole boli odovzdané materiály, ktoré si vyžiadali 

a sú prílohou tohto zápisu. 

 

K bodu 6   

     Starostovia obcí mali jednanie s fy Fura, pretože od 1.1.2021 sú obce povinné 

zabezpečovať aj zber kuchynského odpadu z domácností. Vzhľadom k tomu, že si fy Fura váži 



dlhodobú spoluprácu pri zbere odpadu s obcami, ponúkla im pre ďalší rok benefity: udržanie 

ceny vývozu na ďalší rok, udržanie výšky zákonného poplatku, za výhodné ceny ponúka 

nádoby na odpad, kompostéry, v roku 2021 spúšťa evidenciu vyvezených nádob a váženie 

odpadu, zabezpečí evidenciu nakladania s odpadmi v obci. Poslanci do konca roka 

oboznámia občanov o podmienkach vývozu kuchynského odpadu. 

Ďalej starostka informovala poslancov, že niektorí občania žiadajú 2 bedne na komunálny 

odpad, hoci nespĺňajú podmienku podľa VZN o odpadoch-v domácnosti, kde je 6 ľudí patrí 

druhá bedňa. Kto potrebuje ďalšiu bedňu zo zdravotných dôvodov, kde je menej obyvateľov 

v domácnosti-doloží  potvrdenie.  

 

K bodu 7 

     Poslanci OZ schvaľujú nový geometrický plán, na určenie nových vlastníckych práv na 

parcelu č.435/2, 434/2,435/1 – vznik troch parciel, ktoré budeme žiadať od Slovenského 

pozemkového fondu do vlastníckeho práva obce. Vysporadúvajú sa chodníky a cesta od 

začiatku obce po uličku Záhumnie.   

 

K bodu 8 

     Starostka, Renáta Bešáková, informovala poslancov, že na obecný úrad bola podaná 

Petícia občanov o odstránenie závažných nedostatkov pri povodniach a sťažnosť občana 

p.Petra Pavlisku č.d. 15., ktoré sú prílohu tohto zápisu. Prebehlo už konanie s odborníkmi na 

povodne, ktorí konštatovali, že si občania musia uvedomiť, že sme zaradení do zaplavovej 

oblasti.  Bolo navrhnuté, aby sa 10.10.2020 uskutočnilo jednanie s občanmi od nehnuteľnosti 

p.Barana až po nehnuteľnosť Ľubomíra Sninčáka č.d. 21.   

 

K bodu 9 

     Vzhľadom k situácií, ktorú má naša republika ohľadom pandémie COVID-9 sa rušia do 

konca roka všetky hromadné akcie pre občanov. Poslanci preto navrhli, aby do každej 

nehnuteľnosti v obci boli v mesiaci december 2020 dané koncoročné balíčky v hodnote  

do 10,- Eur, pretože v priebehu roka boli zrušené akcie MDŽ, Deň rodiny, MDD, Večer 

seniorov. Na Mikuláša poslanci rozhodli dať mikulášske balíčky iba pre deti do  materskej 

školy v obci. 

 

K bodu 10  

     Starostka obce, informovala poslancov, že z PSK Prešov naša obec dostala dotáciu   

vo výške  1200,- Eur, kde budeme projekt spolufinancovať vo výške 20 % na zlepšenie 

podmienok pre kultúru – dovybavenie kultúrneho domu v obci Závadka. Dotácia sa použije 

na nákup stolov do kultúrneho domu v čiastke 75,- Eur s DPH/ kus a na nákup nerezových 

stolov do kuchyne kultúrneho domu v hodnote 400,- Eur/ks. Termín realizácie projektu je 

 júl-október 2020.    

      

 

 

 

 



K bodu 11 

     Dňa 21.09.2020 bola na obci prejednávaná sťažnosť p.Jozefa Jacka ohľadom rekonštrukcie 

miestnych komunikácií a chodníkov pri KD za účastí prednostky OÚ v Humennom a zástupcu 

odboru ŽP a odboru dopravy. Taktiež sa jednalo aj ohľadom cesty na Záhumnie. P.Jackovi 

bude do 30 dní doručené stanovisko.  

 

K bodu 12 

     Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočtové opatrenie č. 3/2020. 

 

K bodu 13  

     Starostka obce predložila poslancom OZ správu z finančnej kontroly č. 5/2020. Ďalej 

informovala, že sa podávala žiadosť na PPA ohľadom úprav v projekte na Úpravu verejného 

priestranstva. Do konca roka 2020 by sa malo postaviť detské ihrisko, ktoré má realizovať 

nová firma, ktorá prešla výberovým konaním, pretože pôvodná firma, ktorá mala ihrisko 

postaviť odmietla prevziať stavenisko. Pracuje sa aj na projekte rekonštrukcie Požiarnej 

zbrojnice, ktorá má byť dokončená do konca roka 2020.  Zároveň informovala, že obec 

dostala aj v tomto roku dotáciu na DPO na nákup pracovných odevov a materiálu v hodnote 

1 400,- Eur so spoluúčasťou 5%. Dotácia bola vyúčtovaná v mesiaci august 2020. 

Ďalej informovala o ponuke návratnej finančnej výpomoci MF SR pre samosprávy od štátu 

kvôli výpadku v rozpočte obce na rok 2020. Pre našu obec ide o čiastku 9 378,- Eur. Musí to 

prejednať aj s hlavnou kontrolórkou obce, ktorá vystaví stanovisko k dodržaniu podmienok 

na prijatie návratných zdrojov financovania. Potom po odsúhlasení obecného zastupiteľstva 

o čerpaní tejto výpomoci požiada ministerstvo prostredníctvom IS RISSAM do konca mesiaca  

októbra 2020.  

Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, zasadnutie obecného zastupiteľstva poďakovaním 

poslancom za účasť ukončila starostka obce, Renáta Bešáková. 

 

 

 

 

 

V Závadke 22.09.2020 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: Ondrej Lukáč                           ....................................... 

 

                                           Lucia Klimová                          ....................................... 

 

   

        

 

     

      



Uznesenie 
z Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 18.09.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

Uzn č. 9/9/2020 – Navrhnutý program OZ, zapisovateľku – Milenu Nemcovú, pracovníčku 

OÚ a overovateľov zápisnice – Ondreja Lukáča a Luciu Klimovú. 

 

Uzn č. 10/9/2020 – Nový geometrický plán na určenie nových vlastníckych práv na parcelu 

 č. 435/2, 434/2, 435/1 od Slovenského pozemkového fondu. 

 

Uzn č. 11/9/2020  - Zvolať jednanie s občanmi od nehnuteľnosti p.Barana po Ľubomíra 

Sninčáka na deň 10.10.2020 na základe Petície občanov a sťažnosť p. Petra Pavlisku č.d. 15 

ohľadom povodní. 

 

Uzn č. 12/9/2020 – Zrušenie organizovania Večera pre seniorov  a Mikulášky podvečer pre 

detí z obce kvôli koronavírusovej pandémií. Poslanci rozhodli, že do každej nehnuteľnosti 

v mesiaci december sa rozdajú koncoročné balíčky v hodnote do 10,- Eur a mikulášske 

balíčky dostanú iba deti, ktoré navštevujú našu materskú školu. 

 

Uzn č. 13/ 9/2020  - Spolufinancovanie projektu dotácie z PSK Prešov vo výške 20 %  na 

zlepšenie podmienok pre kultúru-dovybavenie kultúrneho domu v obci Závadka nákupom 

stolov do sály KD a nerezových stolov do kuchyne KD. 

 

Uzn č. 14/9/2020 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2020. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

-  Správu hlavnej kontrolórky obce č. 5/2020 p.Jakubovej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renáta Bešáková, starostka obce 

 


