
Z á p i s n i c a 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade, 
ktoré sa konalo 08.12.2021 v Spoločenskej miestnosti  

 
so začiatkom o 9:00 hod. 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

 

  

Program: 

1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva. 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Voľba overovateľov zápisnice. 

4. Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Závada – schválenie spolufinancovania 

5. Rozpočet Obce Závada na rok 2022, 2023 a 2024 + stanovisko HK k rozpočtu 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 

7. Prenájom pôdy vo vlastníctve obce Závada 

8. 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 traja 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 08.12.2021. 

 



Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 36/2021 so zasadnutia konaného dňa: 8.12.2021 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:   3  Potkan René, Šedro Slavomír, Martin Caban 

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 

               Slavomír Šedro 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 37/2021 so zasadnutia konaného dňa: 8.12.2021 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,  Slavomír  Šedro 

Hlasovanie: 

ZA:   3  Potkan René, Šedro Slavomír, Martin Caban 

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 
  

 

K bodu 4. Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Závada – schválenie spolufinancovania 

Starosta obce Miroslav Kalmár informoval poslancov o tom že bol podaný projekt „Rozšírenie kapacity 
materskej školy v obci Závada“ realizovaný  v rámci Výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67 
vyhlásenej  Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako 
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.  Dostali sme však výzvu na doplnenie, 
kde si žiadajú doplniť do uznesenia aj presnú sumu spoluúčasti vo výške 5%, takže uznesenie by potom 
bolo nasledovne, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  
 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu  

„ Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Závada “ realizovaného v rámci Výzvy s 

kódom IROP-PO2-SC221-2021-67  vyhlásenej Ministerstvom investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 8.478,54 €, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,  

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 



 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 38/2021 so zasadnutia konaného dňa: 08.12.2021 k 

bodu:  vyhlásená výzva Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky na Rozšírenie kapacity materských škôl v rámci Výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67.  

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

znení neskorších predpisov  

      Schvaľuje:  

 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu  

„ Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Závada “ realizovaného v rámci Výzvy s 

kódom IROP-PO2-SC221-2021-67  vyhlásenej Ministerstvom investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 8.478,54 €, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,  

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie: 

ZA:   3  Potkan René, Šedro Slavomír, Martin Caban 

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

  

K bodu č. 5 – Rozpočet Obce Závada na rok 2022, 2023 a 2024 + stanovisko HK k rozpočtu 

Miroslav Kalmár starosta obce otvoril bod Rozpočet obce na rok 2022 a návrh rozpočtu na roky 2023 

a 2024. Tento rozpočet bol zverejnený. Zároveň prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Slávky 

Čerpákovej k rozpočtom obce na roky 2022, 2023 a 2024 v príjmovej aj výdavkovej časti. Hlavná 

kontrolórka na záver svojho stanoviska odporúča rozpočet na rok 2022 v príjmovej aj výdavkovej časti 

schváliť a rozpočty na roky 2023 a 2024 zobrať na vedomie. Starosta obce po prečítaní stanoviska HK 

vyzval poslancov v prípade nejasností k niektorým položkám aby sa opýtali. Na niektoré otázky 

odpovedala Mgr. Lýdia Šebová, účtovníčka obce. Po vysvetlení prišlo k hlasovaniu,  

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 39/2021 so zasadnutia konaného dňa: 8.12.2021 k 

bodu: Rozpočet Obce Závada na roky 2022, 2023 a 2024 + stanovisko HK k rozpočtu. 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 rozpočtom obce na roky 

2022, 2023 a 2024. 

Hlasovanie: 

ZA:   3  Potkan René, Šedro Slavomír, Martin Caban 

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0  

 



Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 40/2021 so zasadnutia konaného dňa: 8.12.2021 k 

bodu: Rozpočet Obce Závada na rok 2022. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje rozpočet obce na rok 

2022 v príjmovej aj výdavkovej časti. 

 

Hlasovanie: 

ZA:   3  Potkan René, Šedro Slavomír, Martin Caban 

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 41/2021 so zasadnutia konaného dňa: 8.12.2021 k 

bodu: Rozpočet Obce Závada na roky  2023 a 2024. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: berie na vedomie  rozpočet 

obce na roky 2023 a 2024. 

 

Hlasovanie: 

ZA:   3  Potkan René, Šedro Slavomír, Martin Caban 

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

 

  

K bodu č. 6 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 

Miroslav Kalmár starosta obce otvoril bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. 

polrok 2022, ktorý bol poslancom predložený spolu s pozvánkou. Starosta obce vyzval poslancov na 

vyjadrenie sa k predloženému plánu kontrolnej činnosti HK, prípadne na jeho doplnenie. Poslanci 

k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 42/2021 so zasadnutia konaného dňa: 8.12.2022 k 

bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022. Obecné zastupiteľstvo 

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

predpisov: schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 

Hlasovanie: 

ZA:   3  Potkan René, Šedro Slavomír, Martin Caban 

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 
 
 
 

K bodu č. 7 – Prenájom pôdy vo vlastníctve obce Závada 
 
Starosta obce Miroslav Kalmár predložil poslancom návrh novej nájomnej zmluvy na prenájom 
poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Závada na obdobie 01.11.2021 do31.10.2033 pre 



Agrodružstvo Senné o celkovej výmere 10,2542 ha, v cene prenájmu za 1 ha 55 € za rok, čo by 
predstavovalo celkom sumu 563,98 € za rok.  
 
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 43/2020 so zasadnutia konaného dňa: 8.12.2022 k 
bodu: Prenájom pôdy vo vlastníctve obce závada. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje prenájom 
poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Závada na obdobie 01.11.2021 do 31.10.2033 pre 
Agrodružstvo Senné o celkovej výmere 10,2542 ha, v cene prenájmu za 1 ha 55 € za rok, čo je celkom  
563,98 € za rok.  
Hlasovanie: 

ZA:   3  Potkan René, Šedro Slavomír, Martin Caban 

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

 
 
K bodu č. 8 – Záver 
 

Starosta obce sa poďakoval poslancom  za účasť na zasadnutí, skonštatoval že program 
zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené. 
 
 
V Závade, dňa 08.12.2021 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Slavomír Šedro        ............................................ 
 
 
René Potkan     ..............................................  
 
 
 
 
 
 

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

 


