
Zápis 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 23.03.2022 

 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 1/ Otvorenie 
                  2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                  3/ Schválenie programu zasadnutia 
                  4/ Kontrola uznesení 
                  5/ Rozpočtové opatrenie č. 1 
                  6/ Akcie obce na rok 2022 
                  7/ Správy kontrolórky obce č. 1,2 
                  8/ Informácia o projektoch a plánoch 
                  9/ Diskusia  
                10/ Záver 
 
 
K bodu 1 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce, Renáta  Bešáková. 
 
K bodu 2 a 3 
     Za zapisovateľku bola navrhnutá Milena Nemcová, pracovníčka OÚ a za overovateľov 
zápisnice Lucia Klimová a Mgr.Radoslav Jaščúr, 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 schválili návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022. 
 
K bodu 6 
     Akcie na rok 2022 -  poslanci konštatovali, že sa budeme riadiť podľa pandemických 
opatrení. Keďže sa v tomto období opatrenia uvoľňujú, navrhlo sa, aby sme sa vrátili 
k tradícií vo varení guľášu na Deň rodiny. Termín 18.6.2022. Ostatné akcie – privítanie 
novorodencov, strieborný podvečer a Mikuláš  sa bude riešiť podľa pandemickej situácie 
COVID-19. 
 
K bodu 7 
     Po oboznámení sa so správami hlavnej kontrolórky obce p. Jakubovej č. 1  a 2 poslanci 
tieto správy zobrali na vedomie bez pripomienok. 
 



K bodu 8 
     Starostka obce, Renáta Bešáková oboznámila poslancov, že 25.03.2022 bude kolaudačné 
a preberacie konanie Detského ihriska pri kultúrnom dome. Bolo navrhnuté, aby sa detské 
ihrisko oficiálne otvorilo pre deti. Termín sa upresní. 
Dňa 30.04.2022 sa uskutoční v zasadačke obecného úradu privítanie novorodencov za rok 
2021. 
Starostka obce informovala poslancov o podaní projektu cez MAS tri doliny na rekonštrukciu 
materskej školy. Pripravovali sa a odovzdávali veci potrebné k projektu. 
Ďalej bola podaná žiadosť na PSK Prešov na dovybavenie skladu riadu a výmenu kobercov 
v zasadačke s 20 %-ným spolufinancovaním. 
Bol odovzdaný projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu cez Envirofond – ide hlavne 
o energetický projekt so spolufinancovaním  5 %. Uvidíme, či budeme úspešní pri týchto 
projektoch. O výsledkoch bude informovať poslancov starostka obce. 
 Starostka obce, Renáta Bešáková informovala o ponuke na vytvorenie novej webovej 
stránky obce, čo by ročne obec stálo 1000,- až 1 200,- Eur ročne. Poslanci to zamietli, že 
doterajšia stránka vyhovuje. Starostka obce informovala poslancov, že snáď do konca marca 
dostane vyjadrenie z pozemkového fondu o prevzatí pozemkov do správy obce a taktiež 
poslancom predložila cenovú kalkuláciu na cestu k ihrisku. Bude sa to riešiť a schvaľovať keď 
to bude aktuálne. 
 
 
K bodu 9 a 10     
     Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, zasadnutie obecného zastupiteľstva poďakovaním 
prítomných poslancov starostka obce, Renáta Bešáková ukončila. 
 
 
 
 
V Závadke 25.03.2022 
 
Zapisovateľka: Milena Nemcová, pracovníčka OÚ                  ................................. 
 
Overovatelia zápisnice: Lucia Klimová                                       ................................. 
 
                                           Mgr. Radoslav Jaščúr                          ................................. 
 
 
 
 
 
Renáta Bešáková, starostka obce             ..............................       
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 23.03.2022 

 
 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 
UZN č. 1/3/2022 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 
 
- Program obecného zastupiteľstva 
- Za overovateľov zápisnice – Luciu Klimovú, Mgr.Radoslava Jaščúra a za zapisovateľku  
   Milenu Nemcovú, pracovníčku OÚ 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 
- Správy hlavnej kontrolórky obce č. 1 a 2 
 
 
 
 
 
 
 
Renáta Bešáková, starostka obce 
 

 
 

 


