
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 25.06.2021 

 
 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 1/ Otvorenie zasadnutia  
                  2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
                  3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                  4/ Kontrola uznesení 
                  5/ Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 
                  6/ Správa z finančnej kontroly č. 4 
                  7/ Schválenie záverečného účtu 2020 
                  8/ Schválenie zásad odmeňovania poslancov 
                  9/ Plat starostky 
                10/ Rôzne 
                11/ Záver 
 
K bodu 1   
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním prítomných poslancov otvorila a viedla 
starostka obce, Renáta Bešáková. 
 
K bodu 2 
     Poslanci schválili navrhnutý program OZ, podľa ktorého sa zasadnutie riadilo. Mgr.Vlasta 
Fedičová žiadala doplniť program o bod – navýšenie platu starostky o 10 %, ktorý bol 
schválený. 
 
K bodu 3 
     Za zapisovateľku bola navrhnutá a neskôr schválená Milena Nemcová, pracovníčka OÚ 
a za overovateľov zápisnice poslanci – Ondrej Lukáč, Mgr.Vlasta Fedičová. 
 
K bodu 4 
     Uznesenia splnené, okrem stanoviska s Košickou arciedézou ohľadom predaja časti 
pozemku tvoriaceho miestnu komunikáciu v kat.území obce Závadka. 
 
K bodu 5 
     Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 2 
 
K bodu 6 
      Správu z finančnej kontroly č. 4, ktorú vykonala hlavná kontrolórka obce p.Jakubová 
prečítala starostka obce a poslanci ju zobrali na vedomie. 
 
 



K bodu 7 
     Poslanci boli oboznámení so záverečným účtom za rok 2020, ktorý bol nimy schválený. 
 
K bodu 8 
     Na zasadnutí boli schválené zásady odmeňovania poslancov, ktoré budú platíť od 
1.7.2021. 
 
K bodu 9      
     Poslankyňa Mgr. Vlasta Fedičová navrhla navýšenie platu starostky obce o 10 % tzn. 
na 40 % od 1.7.2021. Poslanec Ondrej Lukáč sa k tomu vyjadril, že súhlasí s navýšením platu 
starostky o 10 % s podmienkou, že zvýši o toľko aj platy zamestnancom obce. P.Fedičová mu 
odpovedala, že platy zamestnancov určuje starostka obce s prihliadnutím na rozpočet obce, 
ale bude ju o tom informovať.   
 
K bodu 10 
     Starostka obce informovala poslancov o zasadení dopravného zrkadla pri nehnuteľnosti  
č.103, na ktoré upozornil poslanec Ondrej Lukáč. Bolo to prejednané so Správou ciest PK, 
ktorý to neodporúčajú, pretože zrkadlo pokryje iba dve nehnuteľnosti. 
Poslanec Ondrej Lukáč sa informoval kedy budú uvedené do prevádzky detské ihrisko pri KD. 
Starostka obce mu odpovedala, že z PPA sme dostali list, kde má obec vysvetliť úpravu 
rozpočtu. Po odoslaní požadovaných dokumentov sa bude čakať na schválenie podmienok, 
aby sa ihrisko dokončilo. 
Poslankyňa Lucia Klimová sa dotazovala, kedy sa uskutoční  stretnutie s p.Petrom Pavliskom 
a priľahlivými nehnuteľnosťami, ktoré spísali petíciu, ktorá sa neriešila kvôli covidovej 
pandémii. Stretnutie sa uskutoční 29.7.2021 o 18.00 hod. 
 
K bodu 11 
      Keďže sa do diskusie nikto nehlásil yasadnutie obecného zastupiteľstva starostka obce 
poďakovaním poslancom za účasť zasadnutie ukončila. 
 
 
 
 
 
V Závadke 29.03.2021 
 
Renáta Bešáková, starostka obce 
 
 
Zapísala: Milena Nemcová                                        ..................................... 
 
Overovatelia zápisnice:  Mgr.Vlasta Fedičová        ..................................... 
                                            
                                            Ondrej Lukáč                     .................................... 



Uznesenie 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke zo dňa 25.06.2021 

 
 
 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 
UZN č. 6/6/2021 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2021. 
 
UZN č. 7/6/2021 -  Záverečný účet obce Závadka a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 
                                  bez výhrad. 
                               -  Prevod prebytku rozpočtu v celkovej výške 8 334,26 Eur do rezervného  
                                   Fondu a zúčtovanie výsledku hospodárenia v čiastke 9 055,93 Eur za rok  
                                   2020.  
UZN č. 8/9/2021 -  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 
 
UZN č. 9/6/2021 -  Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Závadke. 
 
UZN č.10/6/2021 – Navýšenie platu starostky obce o 10 % - tzn. na 40 %. 
 
- Program obecného zastupiteľstva 
- Zapisovateľku: Milenu Nemcovú, pracovníčku OÚ, za overovateľov zápisnice: 
   Mgr.Vlastu Fedičovú a Ondreja Lukáča. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 
- Správu z finančnej kontroly č. 4 
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020 
 
 
 
 
 
 
Renáta Bešáková, starostka obce 
 
                                         

 

 

 


