
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 14.06.2022 

 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  1/ Otvorenie 
                   2/ Schválenie programu OZ a schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
                   3/ Schválenie úväzku starostu a určenie počtu  poslancov OZ na nové volebné 
                        obdobie 
                   4/ Zrušenie VZN o miestnych poplatkoch v bode 1 a 2 –poplatok za hrobové 
                        miesto a služby s tým spojené  
                   5/ Schválenie uznesenia o poplatku za službu výkopu hrobového miesta 
                        v čiastke 10,- Eur ročne na jedno súpisné číslo domu a poplatok 100,- Eur  
                        pre občanov, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt minimálne 10 rokov 
                   6/ Diskusia a záver 
 
 
K bodu 1 
     Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce, Renáta Bešáková, ktorá na zasadnutí privítala 
prítomných poslancov. 
 
K bodu 2 
       Poslanci schválili navrhnutý program OZ a zároveň schválili navrhnutých poslancov 
 za overovateľov zápisnice- Daniel Matta, Vladimír Hrubovský, za zapisovateľku  
pracovníčka OÚ-Milena Nemcová. 
 
K bodu 3  
     Bol vyhlásený termín 29.október 2022 na voľby do samosprávy VÚC a samosprávy obcí. 
Obciam vznikla povinnosť schváliť úväzok starostu obce a počet poslancov OZ na nové 
volebné obdobie. Poslanci schválili plný pracovný úväzok pre starostu obce a počet sedem 
poslancov obecného zastupiteľstva. 
 
K bodu 4  
     Pri kontrole VZN obce sme zistili, že vo VZN o miestnych poplatkoch, daní..... 
máme nesprávne schválený poplatok v bode 1 a 2 – poplatok za hrobové miesto a služby 
s tým spojené v čiastke 10,- Eur na jednu nehnuteľnosť. Tento poplatok vyberáme 
rozhodnutím pod názvom cintorínsky poplatok. Poplatok nie je správne schválený vo VZN, 
má byť schválený uznesením obecného zastupiteľstva. Preto tieto body 1 a 2 vo VZN 
schválením obecné zastupiteľstvo zrušilo.    
 
 
 
 



K bodu 5 
     Poslanci obecného zastupiteľstva schválili uznesením poplatok za službu výkopu 
hrobového miesta na cintoríne v čiastke 10,- Eur na jedno súpisné číslo domu a poplatok 
100,- Eur pre občanov, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt minimálne 10 rokov a chcú mať 
hrobové miesto na miestnom cintoríne. 
 
K bodu 6        
     Starostka obce, Renáta Bešáková prešla s poslancami úlohy, ktoré vyplývajú z akcie Deň 
rodiny 18.6.2022. Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, OZ ukončila poďakovaním poslancom 
za účasť na zasadnutí.     
 
 
 
 
 
V Závadke 17.6.2022 
 
 
Zapisovateľka:  Milena Nemcová, pracovníčka OÚ                    ............................ 
 
Overovatelia zápisnice:  Daniel Matta                                         ............................. 
 
                                            Vladimír Hrubovský                             ............................. 
 
 
 
 
 
 
Renáta Bešáková, starostka obce              
  



Uznesenie 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 14.06.2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 
UZN č.   9/6/2022 – Na nové volebné obdobie úväzok starostu obce na plný pracovný 
                                    úväzok. 
 
UZN č. 10/6/2022 -  Počet poslancov na nové volebné obdobie v počte 7. 
 
UZN č. 12/6/2022 -  Poplatok  10,- Eur ročne za službu výkopu hrobového miesta pre jedno 
                                     súpisné číslo domu a poplatok 100,- Eur za hrobové miesto pre  
                                     občanov, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt minimálne 10 rokov. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo zrušilo: 
 
UZN č. 11/6/2022 – vo VZN o miestnych poplatkoch, daní...... bod 1 a 2 o výbere poplatku 
                                     v čiastke 10,- Eur ročne na jedno súpisné číslo domu a poplatok 
                                     100,- Eur za hrobové miesto pre občanov, ktorí v obci nemajú trvalý 
                                     pobyt minimálne 10 rokov. 
 
 
 
 
V Závadke 17.6.2022 
 
 
 
Renáta Bešáková, starostka obce 
     
   
           


