
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 26.03.2021 

 
 

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 
 
Program:    1/ Otvorenie zasadnutia 
                     2/ Schválenie programu zasadnutia 
                     3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                     4/ Kontrola uznesení 
                     5/ Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2021 
                     6/ Správa z finančnej kontroly č. 1,2,3 
                     7/ Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  
                          na 2.polrok 2021  
                     8/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2020 
                     9/ Oznámenie stanoviska majetkovej komisie - arcibiskupský úrad Košice 
                   10/ Oznámenie o vytriedení komunálnych odpadov za rok 2020 
                   11/ Akcie obce na rok 2021 
                   12/ Zemplínska futbalová liga 
                   13/ Záhumnie – požiadavka od občanov 
                   14/ Schválenie spolufinancovania 5% - projekt Envirofond 2021 
                   15/ Schválenie opravy oporného múra a chodníka na cintorín 
                   16/ Rôzne 
                   17/ Záver 
 
K bodu 1  
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním prítomných poslancov otvorila a viedla 
Renáta Bešáková, starostka obce. 
 
K bodu 2 
      Poslanci navrhnutý program zasadnutia schválili a zasadnutie sa riadilo týmto 
programom. 
 
K bodu 3 
      Za zapisovateľku bola navrhnutá a neskôr schválená Milena Nemcová, pracovníčka OÚ 
a za overovateľov zápisnice poslanci Lucia Klimová a Daniel Matta. 
 
K bodu 4  
      Kontrolu uznesení vykonala starostka obce, s konštatovaním, že doteraz prijaté opatrenia 
boli splnené, okrem uzn č. 10/9 /2020 – termín predĺžený do apríla 2021 a uzn č. 11/9/2020-
ohľadom petície a sťažnosti p.Pavliska č.d.15-bude vytýčený nový termín jednania po 
uvoľnení covidových opatrení. 
 
 



K bodu 5  
     Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 poslanci schválili. 
 
K bodu 6 
      Správy z finančnej kontroly č. 1,2,3, ktoré vykonala hlavná kontrolórka obce p.Jakubová, 
prečítala starostka obce a poslanci tieto správy zobrali na vedomie. 
 
K bodu 7  
      Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p. Jakubovej na II.polrok 2021 
predložila poslancom Renáta Bešáková, starostka obce a tento plán poslanci bez 
pripomienok schválili. 
 
K bodu 8  
      So stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2020  
oboznámila poslancov starostka obce a poslanci toto stanovisko zobrali na vedomie. 
 
K bodu 9 
     Starostka obce, Renáta Bešáková, predložila poslancom – Oznámenie stanoviska 
majetkovej komisie ohľadom predaja časti pozemku tvoriaceho miestnu komunikáciu v kat. 
úz.Závadka vedeného na LV č. 564, parcela registra KNE č. 293/1, druh pozemku: orná pôda  
s výmerou 3650 m2 pre žiadateľa Obec Závadka. Navrhli kúpnu cenu za m2 – 7,- Eur, s čím 
poslanci nesúhlasili. Starostka obce má za úlohu ešte raz prerokovať toto stanovisko.   
Stanovisko je prílohou zápisnice. 
 
K bodu 10 
      Starostka obce oboznámila poslancov, že za rok 2020 úroveň vytriedenia odpadov v našej 
obci sa zlepšuje – úroveň vytriedenia odpadov je 28,50 %. Od tohto percenta sa  odvíjajú aj 
ceny za uskladnenie odpadov pre našu obec. 
 
K bodu 11 
       Poslanci OZ sa rozhodli aj naďalej o pozastavení akcií pre občanov obce – akcia MDŽ,  
Deň rodiny, kvôli pandemickej situácií COVID-19. Ostatné akcie, ktoré sme organizovali budú 
podmienené situáciou v našej krajine. 
 
K bodu 12 
     Starostka obce informovala poslancov o organizovaní Zemplínskej futbalovej lige, ktorú 
organizuje PhDr. Ivan Hopta, CSc., ktorú si zobral pod patronát Prešovský samosprávny kraj. 
V predošlých obdobiach sme sa zapojili do tejto ligy, ale v tomto období poslanci 
neodsúhlasili zapojenie sa do tejto súťaže, pretože veľa mladých ľudí-futbalistov odišlo za 
prácou a štúdiom mimo nášho okresu a máme problém zostaviť futbalové družstvo. 
 
 
 
 



K bodu 13 
      Občania bývajúci na Záhumní požiadali, aby sa vykopala priekopa, ktorá by zachytávala 
povrchovú vodu z cesty, pretože hrozí na niektorých miestach poškodenie komunikácií. 
Poslanci tento bod prerokovali a schváli, aby sa táto priekopa vykopala a ochránila ich 
komunikáciu. 
 
K bodu 14 
     Starostka obce, Renáta Bešáková oboznámila poslancov, že sa zapojila do výzvy 
Enviromentálny fond. Je vypracovný projekt – Zlepšenie energetickej hospodárnosti 
Kultúrneho domu v Závadke, kde sa obec spolupodieľa na financovaní projektu 5-timi 
percentami. Poslanci  tento návrh schválili. 
 
K bodu 15   
     Renáta Bešáková, starostka obce predložila poslancom projektovú dokumentáciu na 
opravu oporného múru a chodníka na cintorín. Náklady by mali  byť v čiastke 26 000 Eur. Po 
schválení poslancami OZ bude nasledovať verejné obstarávanie na túto akciu. 
 
K bodu  16 
     Bol prerokovaný návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ. 
 
K bodu 17 
     Keďže sa do diskusie nikto nehlási, zasadnutie obecného zastupiteľstva poďakovaním 
poslancom za účasť ukončila starostka obce, Renáta Bešáková. 
 
 
 
 
V Závadke 29.03.2021 
 
Renáta Bešáková, starostka obce 
 
 
 
Zapísala: Milena Nemcová 
 
Overovatelia zápisnice: Lucia Klimová                         ..................................... 
 
                                           Daniel Matta                          ..................................... 
 

 

 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke zo dňa 26.03.2021 

 
 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 
UZN č. 1/3/2021 -  Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 
 
UZN č. 2/3/2021 -  Pozastavenie akcií na rok 2021 poriadaných obcou kvôli pandemickej 
                                   situácií COVID-19. 
 
UZN č. 3/3/2021 -  Vykopanie priekopy na komunikácií  Záhumnie, ktorá by zachytávala 
                                   povrchovu vodu z cesty. 
 
UZN č. 4/3/2021 -   5 %-né spolufinancovanie na projekt – Zlepšenie energetickej hospo- 
                                    dárnosti Kultúrneho domu v Závadke , ktorý bol vyhlásený  
                                    Enviromentálnxym fondom. 
 
UZN č. 5/3/2021 -  Projektovú dokumentáciu v čiastke 26 000,- Eur na opravu oporného 
                                   múru a chodníka na cintorín a oplotenia. 
 
 
 
- Program obecného zastupiteľstva 
- Zapisovateľku: Milenu Nemcovú, pracovníčku OZ, za overovateľov zápisnice Luciu Klimovú 
   a Daniela Mattu. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
- Správy z finančnej kontroly č. 1,2 a 3 
Obecné zastupiteľstvo ukladá:  
- Starostke obce ešte raz prerokovať stanovisko s Košickou arciedézou ohľadom predaja časti 
pozemku tvoriaceho miestnu komunikáciu v kat. územia obce Závadka. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo:  
- Zapojenie sa do Zemplínskej futbalovej ligy 
 
 
 
Renáta Bešáková, starostka obce 
   


