Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 08.06.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1/ Otvorenie
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Schválenie programu zasadnutia OZ
4/ Kontrola uznesení
5/ Rozpočtové opatrenie č. 2
6/ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
7/ Odborné stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2021
8/ Správa z finančnej kontroly č. 3 a 4/2022
9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2022
10/ Návrh VZN číslo 01/2022 o organizácií miestneho referenda
11/ Návrh VZN číslo 02/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Závadka
12/ Žiadosť o poskytnutie peňažných prostriedkov na záujmové vzdelánie detí
v roku 2022
13/ Výročná správa obce za rok 2021
14/ Akcia – Deň rodiny
15/ Diskusia
16/ Záver

K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila privítaním prítomných poslancov a celé
zastupiteľstvo viedla starostka obce, Renáta Bešáková.
K bodu 2 a 3
Za zapisovateľku bola navrhnutá Milena Nemcová, pracovníčka OÚ a za overovateľov
zápisnice: Hrubovský Vladimír a Mgr. Vlasta Fedičová, poslanci tento návrh schválili
a zároveň schválili aj program zasadnutia.
K bodu 4
Kontrolu uznesení vykonala starostka obce s konštatovaním, že doteraz prijaté uznesenia
boli splnené.
K bodu 5
Poslanci schváli návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022.

K bodu 6 a 7
Poslanci schválili záverečný účet obce Závadka za rok 2021 bez pripomienok a zároveň sa
oboznámili s odborným stanoviskom kontrolórky obce p. Jakubovej k záverečnému účtu
za rok 2021.
K bodu 8
Správy z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce č. 3 a 4 predniesla prítomným
poslancom starostka obce, Renáta Bešáková. Oboznámila výsledok kontroly-vykonanou
kontrolou neboli zistené porušenia zákona alebo iných predpisov.
K bodu 9
Renáta Bešáková, starostka obce predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2022, ktorý vypracovala hlavná kontrolórka obce, Mária Jakubová.
K bodu 10 a 11
Návrhy VZN č. 01/2022 a 02/2022 poslanci OZ schválili.
K bodu 12
Starostka obce, Renáta Bešáková prečítala poslancom žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku 2022, ktoré navštevujú naše deti z obce
na základnej škole Pugačevova. Poslanci sa zhodli a schválili čiastku 3,- Eurá/dieťa, ktorá bola
schválená aj v predošlých rokoch.
K bodu 13
Predloženú výročnú správu obce za rok 2021 poslanci prerokovali a schválili bez
pripomienok.
K bodu 14
Na deň 18.06.2022 bude obec organizovať – Deň rodiny. Bude tradičná súťaž vo varení
guľášu – každé súťažiace družstvo dostane od obce na nákup 25,- Eur na suroviny. Bude
zabezpečená skupina Parobčaci, pre deti bude pripravený skákací hrad, maľovanie na tvár,
kone, športové súťaže. Mgr. Jaščúr zorganizuje tradičný futbalový zápas in memorial Petra
Ovšjanika. Na akciu bolo schválených 3000,- Eur. Poslanec Vladimír Hrubovský a Michal
Jelčák budú zabezpečovať občerstvenie pre občanov. Poslankyne s pracovníčkami MŠ budú
variť guľáš pre občanov obce.
K bodu 15 a 16
V diskusii vystúpila starostka obce, ktorá navrhovala, aby sa akcie plánovali s programom
aspoň pol roka dopredu, pretože je problém zabezpečiť kultúrny program na akcie. Hlavne
v tomto pocovidovom období, keď boli uvoľnené opatrenia a obce začínajú robiť akcie pre
občanov. Navrhla, aby sa Večer seniorov zorganizoval na začiatku mesiaca októbra 2022.
Snáď nám to priaznivá situácia dovolí. Navrhla, aby na najbližšom zasadnutí poslanci navrhli

nové podnety pri organizovaní Večera seniorov. Ďalej poslancov informovala, že sme dostali
dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja na dovybavenie skladu riadu, dotáciu na
požiarnu ochranu.
Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, zasadnutie obecného zastupiteľstva poďakovaním
prítomných poslancov za účasť zasadnutie starostka obce, Renáta Bešáková ukončla.

V Závadke 10.06.2022

Zapisovateľka: Milena Nemcová, pracovníčka OÚ

......................................

Overovatelia zápisnice: Hrubovský Vladimír

.....................................

Mgr. Vlasta Fedičová

Renáta Bešáková, starostka obce

.....................................

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 08.06.2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Uzn. č. 2/6/2022 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
Uzn. č. 3/6/2022 – Záverečný účet obce Závadka a celoročné hospodárenie obce za rok 2021
bez výhrad. Rezervný fond za rok 2021 sa nebude tvoriť.
Uzn. č. 4/6/2022 - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022
Uzn. č. 5/6/2022 - Na záujmovú činnosť detí v základných školách v Humennom čiastku
3,-Eur/dieťa na mesiac počas školského roka.
Uzn. č.6/6/2022 - Čiastku 3 000,- Eur na akciu Deň rodiny. Vyúčtovanie akcie bude
predložené na najbližšom zasadnutí.
- Program obecného zastupiteľstva
- Zapisovateľku, Milenu Nemcovú, pracovníčku OÚ, overovateľov zápisnice:
Mgr. Vlastu Fedičovú a Vladimíra Hrubovského.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Správu z finančnej kontroly č. 3 a 4/2022
- Odborné stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2021
- Výročnú správu obce Závadka za rok 2021

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša:
Uzn. č. 7/6/2022 – na VZN číslo 01/2022 o organizácií miestneho referenda
Uzn. č. 8/6/2022 - na VZN číslo 02/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Závadka

Renáta Bešáková, starostka obce

