Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 30.12.2021

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program: 1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Schválenie programu zasadnutia OZ
3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4/ Kontrola uznesení
5/ Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2021
6/ Správa z Auditu 2020
7/ Schválenie auditora na rok 2021
8/ Schválenie viacročného rozpočtu na roky 2022-2024
9/ Správa hlavnej kontrolórky č. 7,8 a ročná správa o výsledkoch kontroly
za rok 2021
10/ Schválenie plánu kontroly na I.polrok 2022
11/ Schválenie prekleňovacieho úveru
12/ Prejednanie úrokovej sadzby na existujúcom úvere z rok 2010
13/ Akcie v roku 2022
14/ Diskusia
15/ Záver

K bodu 1 a 2
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, Renáta Bešáková, ktorá
zasadnutie viedla a zároveň poslanci schválili navrhnutý program rokovania obecného
zastupiteľstva.
K bodu 3
Za zapisovateľku bola navrhnutá Milena Nemcová, pracovníčka OÚ a za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí: Michal Jelčák a Vladimír Hrubovský. Všetci boli poslancami
schválení.
K bodu 4
Kontrolu uznesení vykonala starostka obce s konštatovaním, že doteraz prijaté uznesenia
boli splnené.
K bodu 5
Poslanci schválili návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2021.
K bodu 6
Starostka obce oboznámila poslancov so správou od auditorky Ing. Janky Herpákovej

za rok 2020, kde bolo konštatované, že obec hospodári s finančnými prostriedkami v súlade
so zákonom a neboli zistené žiadne rozdiely v účtovníctve.
K bodu 7
Poslanci schválili Ing. Janku Herpákovú, auditorku na vykonanie auditu o hospodárení
v obci za rok 2021.
K bodu 8
Po preštudovaní viacročného rozpočtu na roky 2022-2024 poslancami OZ, poslanci tento
viacročný rozpočet schválili.
K bodu 9
Po oboznámení sa so správami hlavnej kontrolórky obce p.Jakubovej č. 7,8 a ročnej
správy o výsledku finančnej kontroly za rok 2021 poslanci OZ zobrali tieto správy na vedomie
bez pripomienok.
K bodu 10
Poslanci OZ schválili Plán kontroly na I.polrok 2022, ktorý im predložila starostka obce,
Renáta Bešáková bez pripomienok.
K bodu 11
Starostka obce, Renáta Bešáková oboznámila poslancov o prácach na Projekte: Úprava
verejného priestranstva pri Obecnom úrade v obci Závadka, ktorý bol schválený - zmluvou
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130169 PPA Bratislava
v roku 2018 s tým, že prijímateľ sa zaväzuje podať záverečnú žiadosť o príspevok do štyroch
rokov odo dňa nadobudutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Tento projekt sa s prácami
predlžoval, pretože sa museli robiť v projekte úpravy, ktoré sa zaslali na PPA Bratislava, ktorá
musela tieto zmeny schváliť. Taktiež boli vykonané naviac práce firmou T-Cube, ktorý
upravoval priestor v parku pri zastávke, osadil stojan pre vianočný stromček obce.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi NFP v sume 29 512,39 Eur, čo predstavuje
100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivit projektu. Na základe tohto
potrebuje naša obec prekleňovací úver v horeuvedenej sume, ktorý sa banke vráti po
preplatení z PPA Bratislava.
Poslanci tento prekleňovací úver schválili.
K bodu 12
Renáta Bešáková, starostka obce oboznámila poslancov o jednaniach s Prima bankou
o znížení úrokovej sadzby na úver, ktorý bol zobraný v roku 2010 bývalým starostom
Dušanom Radom. Vtedy bola úroková sadzba 4 %, teraz nám ponúkajú po splnení zákonných
povinností znížiť tento úver na 1,6 %. Pri splácaní mesačnej istiny, ktorá je teraz 261,28 Eur
sa zníži platba na 71,39 Eur. Poslanci tento návrh schválili.

K bodu 13
Poslanci OZ sa vyjadrili, že akcie v roku 2022 sa budú konať podľa toho ako sa vyvinie
pandemická situácia v našom štáte. Každý verí, že aspoň v druhej polovici roka sa opatrenia
uvoľnia a bude môcť obec zorganizovať nejaké akcie pre občanov obce.
K bodu 14
V diskusii vystúpil poslanec p. Andrej Lukáč – ľudia sa pýtajú ohľadom vianočnej výzdoby
obce. Starostka obce informovala občanov a poslancov, že v tomto roku v obci nebude
pekná vianočná výzdoba kvôli prácam na úprave verejného priestranstva, ktoré sa v tomto
období vykonávajú.
Poslanec Michal Jelčák, sa informoval, či sa nebude nič robiť s uličkou k ihrisku. Starostka
mu odpovedala, že vybavuje pozemky, ktoré patria pozemkovému fondu a snáď sa podarí
na budúci rok túto uličku spraviť, ak obec bude mať dostatok finančných prostriedkov.
Starostka obce informovala poslancov, že sme v tomto roku splatili poslednú splátku
pôžičky, ktorú zobrali predchádzajúci starostovia p. Cerňák a p. Derďák od Urbariátu
v Závadke.
K bodu 15
Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, starostka obce toto zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila. Poďakovala sa poslancom za účasť na rokovaní a popriala im
veselého Silvestra a šťastný krok do nového roka 2022.

V Závadke 31.12.2021

Zapisovateľka: Milena Nemcová, pracovníčka OÚ

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

Overovatelia zápisnice: Michal Jelčák

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

Vladimír Hrubovský

Renáta Bešáková, starostka obce

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

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

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 30.12.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
UZN č. 14/12/2021 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2021.
UZN č. 15/12/2021 - Ing. Janku Herpákovú za auditorku na vykonanie auditu za rok 2021.
UZN č. 16/12/2021 - Plán kontroly na I.polrok 2022, ktorý vypracovala hlavná kontrolórka
obce p.Mária Jakubová.
UZN č. 17/12/2021 - Prekleňovací úver v čiastke 29 512,39 Eur na preplatenie projektu
Z PPA Bratislava – Úprava verejného priestranstva pri Obecnom úrade
V obci Závadka, čo predstavuje 100 % krytie z celkových oprávnených
výdavkov na projekt.
UZN č. 18/12/2021 - Nováciu Municipálneho úveru Univerzál, pri ktorom budú úroky
mesačne 60,98 Eur, záväzková provízia 10,41 Eur, úspora na úrokoch
bude mesačne 189,89 Eur. Tento úver bude splatný 10 rokov. Týka sa
to úveru z roku 2010.
- Program obecného zastupiteľstva
- Za overovateľov zápisnice – Michala Jelčáka a Vladimíra Hrubovského a za zapisovateľku
Milenu Nemcovú, pracovníčku OÚ

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Správy hlavnej kontrolórky obce č. 7 a 8
- Ročnú správu o výsledkoch kontroly obce za rok 2021
- Viacročný rozpočet na roky 2022 – 2024
- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024
- Správu auditorky Ing.Herpákovej za rok 2021

Renáta Bešáková, starostka obce

