Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 29.09.2021

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program: 1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Rozpočtové opatrenie č. 3
Výročná správa hospodárenia za rok 2020
Zapojenie sa do projektov IROP a informácia o projekte z PPA
Rôzne
Záver

K bodu 1 a 2
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila privítaním poslancov starostka obce,
Renáta Bešáková, ktorá zasadnutie viedla a zároveň poslanci schválili navrhnutý program
rokovania OZ.
K bodu 3
Starostka obce za zapisovateľku navrhla Milenu Nemcovú, pracovníčku OÚ a za
overovateľov zápisnice – poslankyňu Luciu Klimovú a Mgr. Radovana Jaščúra, ktorý boli
zároveň poslancami schválení.
K bodu 4
Kontrolu uznesení vykonala starostka obce, Renáta Bešáková. V ďalšom pokračovala
hlavná kontrolórka obce p. Mária Jakubová, ktorá bola pozvaná na zasadnutie, aby
prezentovala svoje kontroly, ktoré na obci vykonáva. Prítomných poslancov oboznámila, že
už 17 rokov vykonáva funkciu hlavnej kontrolórky nielen v našej obci, ale aj ďalších obciach
v rámci okresu Humenné a Vranov nad Topľou. V našej obci zhodnotila aj prácu za
predchádzajúce obdobia. Skonštatovala, že veľmi výrazne sa zlepšila práca hlavnej
kontrolórky a starostky obce, ktorá berie na vedomie jej návrhy a pripomienky a snaží sa ich
uplatňovať v praxi.
Ďalej predložila poslancom správy z kontrol č. 5 a 6 s konštatovaním, že neboli zistené žiadne
nedostatky.
Vykonala kontrolu výročnej správy hospodárenia za rok 2020, ktorá je vypracovaná podľa
zákona, zverejňuje sa v RIS-ame spolu s auditorskou správou, ktorú vykonáva auditorka
Ing. Janka Herpáková.
Doteraz neboli žiadne nedostatky pri zverejňovaní správ a účtovných závierok za predchádzajúce roky v RIS-ame.

K bodu 5
Poslanci schválili navrhnuté rozpočtové opatrenie č. 3.
K bodu 6
Výročnú správu o hospodárení za rok 2020, ktorú si poslanci preštudovali bez námietok
schválili.
K bodu 7
O tomto bode programu informovala poslancov starostka obce, Renáta Bešáková.
Obec sa zapojila do projektu výzvy v skupine MAS-Tri doliny, kde by sme mali mať
schválených 15 000,- Eur na rekonštrukciu MŠ. Tieto finančné prostriedky by boli využité na
rekonštrukciu hygienických zariadení, spálne, dlažby, výmenu okien v spálni a kuchyne
a riaditeľne v MŠ. Poslanci tento projekt schválili a zároveň aj schválili spolufinancovanie
obce v tomto projekte.
Starostka obce informovala poslancov o probléme s verejným obstarávaním a dokončením
projektu na Úpravu verejného priestranstva a detského ihriska, ktoré má byť prefinancované
z PPA. Tento projekt má byť ukončený v máji 2022 so žiadosťou o platbu. V tomto období sú
na PPA všetky práce pozastavené, pretože v októbri bude prebiehať akreditácia tejto
inštitúcie v spolupráci s EÚ. Ak táto inštitúcia splní podmienky akreditácie, projekty budú
postupne vyhodnocované a preplácané.
Renáta Bešáková, starostka obce informovala poslancov o rokovaniach, ktoré boli
prerokované na zasadnutí ZMOS-u. Na sneme starostovia a primátori dostali prísľub, že obce
a mestá, ktoré podajú projekty budú do 60-dní vyhodnocované a vyrozumené o prijatí alebo
neprijatí projektu.
V ďalšom informovala, že nebol schválený projekt z Enviromentálneho fondu na
rekonštrukciu KD. Boli schvaľované projekty pre menej rozvinuté obce s malým počtom
obyvateľov. V ďalšom období má byť zase zverejnená výzva na rekonštrukciu KD, kde sa zase
budeme uchádzať o finančné prostriedky.
K bodu 8
Starostka obce, Renáta Bešáková, informovala poslancov o splatení pôžičky Urbariátu
v Závadke v čiastke 8 999,93 Eur, ktoré boli požičané predchádzajúcimi starostami
p.Cerňákom na úhradu za práce na vodovode a p.Derďákom na plynofikáciu obce.
Taktiež boli splatené práce pri výmene okien v sále KD a vchodových dverí na kultúrnom
dome.
Zároveň poslancov oboznámila s prácami na spevnení múru na cintoríne, ktoré budú
ukončené a skolaudované 1.10.2021. Poslanci schválili úhradu finančnej čiastky za tieto
práce.
Ďalej informovala o žiadostiach o prevod obecného majetku z majetku štátu SR. Žiadosti boli
podané na pobočku archívu v Humennom a katastrálny úrad v Humennom.

K bodu 9
Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, zasadnutie obecného zastupiteľstva poďakovaním
poslancom za účasť ukončila starostka obce, Renáta Bešáková.

V Závadke 1.10.2021

Zapisovateľka: Milena Nemcová, prac. OÚ

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

Overovatelia zápisnice: Lucia Klimová

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

Mgr.Radovan Jaščúr

Renáta Bešáková, starostka obce

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

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke zo dňa 29.09.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
UZN č. 11/9/2021 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
UZN č. 12/9/2021 - Úhradu faktúry za parkovisko a oporný múr pri Dome smútku
v čiastke 23 956,24 Eur pre stavebnú firmu RAMSTAV.
UZN č. 13/9/2021 - Spolufinancovanie projektu „Stavebné úpravy materskej školy v obci
Závadka“ podaného v rámci výzvy MAS TRI DOLINY, o.z. č. výzvy: IROPCLLD-W424-512-003, aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení vo výške 9810,88 Eur, čo predstavuje 36,59 %
rozpočtu projektu.

- Program obecného zastupiteľstva
- Zapisovateľku: Milenu Nemcovú, pracovníčku OÚ, overovateľov zápisnice: Luciu Klimovú
a Mgr.Radovana Jaščúra

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Správu z finančnej kontroly č. 5 a 6
- Výročnú správu hospodárenia za rok 2020

Renáta Bešáková, starostka obce

