
Z á p i s n i c a 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade, 
ktoré sa konalo 06.10.2020 v Spoločenskej miestnosti v Závade 

so začiatkom o 17:00 hod. 
 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Ostatní prítomní: Janka Hanusová – zapisovateľka 

 Mgr. Šebová - účtovníčka 

  

 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva. 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Voľba overovateľov zápisnice. 

4. Kontrola plnenia predchádzajúcich  uznesení. 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Finančnej výpomoci z MF 

6. Finančná výpomoc od MF na vykrytie výpadku podielových daní. 

7. Výber dodávateľa na opravu MK pri bytovkách. 

8. Úver na realizáciu opravy MK pri bytovkách. 

9. Rozpočtové opatrenie  

10.Finančná podpora rodín pri narodení dieťaťa 

11. Rekapitulácia uznesení 

12. Záver 

 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ 

Miroslav Kalmár starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov a zahájil rokovanie obecného 

zastupiteľstva v Závade, ktoré bolo zvolané v súlade s ustanovením zákona 369/1990 o obecnom 

zriadení s tým, že všetci obdržali pozvánku a pracovný materiál. Podľa priloženej prezenčnej listiny 

skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci - OZ je uznášaniaschopné. 



K bodu č. 2 – Schválenie programu OZ 

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. V súlade 

so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania 

na deň 06.09.2020. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 12/2020 so zasadnutia konaného dňa: 06.09.2020 K bodu: 

Schválenie programu zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

ZA:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír 

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

Pokračovalo sa v rokovaní podľa schváleného programu. 

 

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice 

Miroslav Kalmár starosta obce, navrhol za overovateľov zápisnice : René Potkan 

               Ing. Daniel Dudáš 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 13/2020 so zasadnutia konaného dňa: 06.10.2020 k 

bodu: Voľba overovateľov zápisu zo zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: volí overovateľov zápisu 

René Potkan, Ing. Daniel Dudáš 

Hlasovanie: 

ZA:   3 Caban Martin, Šedro Slavomír , Ing. Šalamún Pavel,  

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  2 Ing. Dudáš Daniel , Potkan René  

 

K bodu č. 4 – Informácia o plnení predchádzajúcich  uznesení 

Starosta obce informoval prítomných o plnení predchádzajúcich uznesení:  

- uznesenie OZ v Závade 9/2020 zo dňa 26.06.2020  

- uznesenie OZ v Závade 10/2020 o dňa 25.06.2020  

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 14/2020 so zasadnutia konaného dňa: 06.10.2020 k 

bodu: Kontrola plnenia   uznesení. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: berie na vedomie Kontrolu 

predchádzajúcich uznesení 

Hlasovanie: 

ZA:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír 

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 



 

 

K bodu č. 5,6 – Finančná výpomoc od MF na vykrytie výpadku podielových daní 

Miroslav Kalmár starosta obce otvoril bod Finančná výpomoc od MF na vykrytie výpadku podielových 

daní. Informoval prítomných poslancov o tom, že MF SR schválilo pre obec Závada finančnú výpomoc 

na vykrytie výpadku podielových daní, ktorý spôsobila koronakríza, vo výške 9 313 € . Hlavná 

kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková predniesla v tejto súvislosti svoje stanovisko k Finančnej výpomoci 

od MF SR na vykrytie výpadku podielových daní. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 15/2020 so zasadnutia konaného dňa: 06.10.2020 k 

bodu: Stanovisko hlavnej kontrolórky k Finančnej výpomoci od MF na vykrytie výpadku podielových 

daní. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov: berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Slávky 

Čerpákovej k Finančnej výpomoci z MF na vykrytie výpadku podielových daní vo výške 9 313 €. 

Hlasovanie: 

ZA:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír 

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 16/2020 so zasadnutia konaného dňa: 06.10.2020 k 

bodu: Finančná výpomoc od MF SR na vykrytie výpadku podielových daní. Obecné zastupiteľstvo Obce 

Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

schvaľuje prijatie Finančnej výpomoci z MF na vykrytie výpadku podielových daní vo výške 9 313 €. 

Hlasovanie: 

ZA:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír 

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 7 – Výber dodávateľa na opravu MK pri bytovkách 

Na zasadnutí OZ dňa 25.06.2020 starosta obce Miroslav Kalmár predniesol potrebu opraviť miestne 

komunikácie pri bytovkách , nakoľko sú v dezolátnom stave. Je potrebné vybaviť a  vypracovať ponuky 

na projekt „cesty“. Ponuky boli zaslané 3 firmám. K dátumu 30.09.2020 prišli dve ponuky a to od firmy 

ELMOUR, Kamenné Kosihy 138 vo výške 19 130,16 € a firmy RENOVIA s.r.o. Zvolen, Lieskovská cesta 

488 vo výške 18 699,23 €. Na základe predloženej nižšej ponuky firmy RENOVIA Zvolen, navrhol aby 

opravu miestnych komunikácii previedla táto firma. 

Poslanci chceli vedieť kde konkrétne sa oprava bude realizovať a či budú opravené aj výtlky na 

ostatných komunikáciách v obci a či ponúknutá cena bude konečná, t.j. či sa už nebude navyšovať a p. 

Caban chcel vedieť či by sa nemohla opraviť aj komunikácia od bytovky č. 81 ku kotolni, ktorá nadväzuje 

na už spomínanú komunikáciu na opravu. 

Starosta obce oboznámil prítomných, že opravovať sa bude komunikácia od bytovky č. 92, kde bude 

nadväzovať na už opravenú komunikáciu, smerom k bytovkám č. 135 a 136 kde nadviaže na 



komunikáciu pri bytovke 88.  Komunikácia od bytovky č. 81 je viacmenej súkromná a nie je v majetku 

obce, opravovať sa nebude. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 17/2020 so zasadnutia konaného dňa: 06.10.2020 K 

bodu:  Výber dodávateľa na opravu miestnych komunikácií pri bytovkách.  Obecné zastupiteľstvo Obce 

Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

schvaľuje  , aby na základe predložených ponúk, opravu miestnych komunikácií pri bytovkách 

o výmere1341 m2 previedla firma RENOVIA s.r.o. Zvolen, Lieskovská cesta 488, 96211 Zvolen 

v ponúknutej sume 18 699,23 € s DPH. 

Hlasovanie: 

ZA:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír 

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI  0 

 

K bodu č. 8 – Úver na realizáciu opravy 

 

Na základe predložených ponúk starosta obce konštatoval, že je potrebný úver vo výške 15 000 € 

a zvyšnú časť budeme financovať z vlastných zdrojov. Hlavná kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková pred 

schvaľovaním prijatia úveru predložila stanovisko. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 18/2020 so zasadnutia konaného dňa: 06.10.2020 k 

bodu: Úver na realizáciu opravy miestnych komunikácií pri bytovkách. Obecné zastupiteľstvo Obce 

Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k  úveru na zaplatenie realizácie opravy miestnych 

komunikácií pri bytovkách vo výške 15 000 €. 

Hlasovanie: 

ZA:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír 

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 19/2020 so zasadnutia konaného dňa: 06.10.2020 k 

bodu: Úver na realizáciu opravy miestnych komunikácií pri bytovkách. Obecné zastupiteľstvo Obce 

Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

schvaľuje úver na realizáciu opravy miestnych komunikácií pri bytovkách v sume 15 000 €. 

Hlasovanie: 

ZA:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír 

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

 

 



K bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenie 

Hlavná účtovníčka obce Mgr. Lýdia Šebová predniesla potrebu upraviť rozpočet na rok 2020, položky 

bežného rozpočtu – miestne dane a dotácie a finančných operácii – úvery a prostriedky minulých rokov 

rozpočtovým opatrením č. 1 vo výške 64 941,08. Finančný rozpočet je vyrovnaný. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 20/2020 so zasadnutia konaného dňa: 06.10.2020 k 

bodu: rozpočtové opatrenia č. 1/2020. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 

1/2020. 

Hlasovanie: 

ZA:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír 

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 10 – Finančná podpora rodín pri narodení dieťaťa 
 
Starosta obce Miroslav Kalmár predložil prítomným poslancom návrh na finančnú výpomoc pre 
rodiny pri narodení dieťaťa, vo výške 100 €, od 01.01.2020.  
 
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 21/2020 so zasadnutia konaného dňa: 06.10.2020 k 

bodu:  Finančná výpomoc pre rodinu pri narodení dieťaťa . Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa 

§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje 

finančnú výpomoc pre rodinu pri narodení dieťaťa vo výške 100 €, od 01.01.2020. 

 
Hlasovanie: 

ZA:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír 

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 
Návrh na prepočítanie a prehodnotenie potreby navýšenia poplatkov za TKO a dane z 
nehnuteľnosti 
 
Starosta obce Miroslav Kalmár predložil prítomným poslancom návrh, prehodnotiť a prepočítať 

potrebu navýšenia poplatkov za vývoz TKO a dane z nehnuteľností. Je potrebné prehodnotiť tieto 

poplatky z dôvodu neustáleho navyšovania poplatkov za uloženie odpadov na skládku, ako aj 

navyšovania iných platieb za dodávku energií a služieb. 

Doporučenie zo zasadnutia konaného dňa: 06.10.2020 k bodu:  Prehodnotiť výšku poplatkov pre rok 

2021 za vývoz TKO a výšky poplatkov za daň z nehnuteľností na rok 2021 .  

 
 
K bodu č. 11 – Rekapitulácia uznesení 
 
Starosta obce Miroslav Kalmár prečítal rekapituláciu 8 uznesení OZ v Závade k bodu: Rekapitulácia 
uznesení. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 



zriadení v znení neskorších predpisov: berie na vedomie Rekapituláciu uznesení OZ v Závade zo dňa 
06. 10. 2020 
Hlasovanie: 

ZA:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír 

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 12 – Záver 
 

Starosta obce sa poďakoval poslancom  za aktívnu účasť na zasadnutí, skonštatoval že program 
zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené. 
 
 
V Závade, dňa 06.10.2020 
 
 
 
Zapísala: Janka Hanusová  .........................................  
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Daniel Dudáš     ............................................ 
 
 
René Potkan     ..............................................  
 
 
 
 
 

    ............................................... 
Miroslav Kalmár 
   starosta obce 
 
 
 

Prílohy: Stanovisko hlavnej kontrolórky 

  Finančná výpomoc od MF SR 

  Ponuky na vypracovanie CP 3x 

  Cenové ponuky 2x 

  Rozpočtové opatrenie 1/2020 

 


