
Z á p i s n i c a 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade, 
ktoré sa konalo 11.10.2021 v Spoločenskej miestnosti v Závade 

so začiatkom o 09:00 hod. 
 

 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Ostatní prítomní: Zuzana Matejčíková – zapisovateľka 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva. 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Voľba overovateľov zápisnice. 

4. Oprava miestnych komunikácií II. etapa 

5. Rozpočtové opatrenie č. 1- schválenie 

6. Odpredaj pozemku pre Ing. Miroslava Šeba 

7. Financovanie prípravy projektov a spolu účasť na financovaní formou úveru 

8. Rôzne 

9. 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 11.10.2021. 



Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 28/2021 zo zasadnutia konaného dňa: 11.10.2021 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  Ing. Dudáš Daniel , Potkan René,  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 Ing. Daniela Dudáša a Slavomíra 

Šedra 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 29/2021 zo zasadnutia konaného dňa: 11.10.2021 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 

Ing. Daniela Dudáša a Slavomíra Šedra 

Hlasovanie: 

ZA:   3  Ing. Dudáš Daniel , Potkan René,  Šedro Slavomír                                                     

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

 

K bodu č. 4 – Oprava miestnych komunikácií II. etapa 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o tom že na Ministerstve investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR bola dňa 6.10.2021 vyhlásená výzva s kódom výzvy 
12861/2021/OSMRR na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 
rozvoja kde v bode 3. Oprávnené aktivity v odseku 1 zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti 
regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov je možné podať projekt na opravu 
miestnych komunikácií. Výhodou tejto výzvy je, že obce do 500 obyvateľov majú 100% financovanie 
a nie je potrebná žiadna spoluúčasť. Obec Závada má pripravený takýto projekt ale nakoľko je starší, 
je potrebné ho len mierne upraviť a prerobiť rozpočet na aktuálne ceny. Jedná sa o projekt Oprava 
miestnych komunikácií II. Etapa a s neho by sme mohli zrealizovať časti projektu a to Oprava miestnej 
komunikácie Ulica Školská,  Oprava miestnej komunikácie Pri kostole a Oprava miestnej komunikácie 
k Balovi. Na tieto MK máme listy vlastníctva, alebo vieme uzavrieť nájomné zmluvy na potrebnú dobu 
podľa výzvy. V bode 10 sa ešte hovorí o tom, že ak bude podaná žiadosť komplet, získa žiadateľ  pri 
hodnotení 10 bonusových bodov. To znamená, že žiadateľ predloží žiadosť aj s ukončeným výberovým 
konaním.   
 
 
  



Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 30/2021 zo zasadnutia konaného dňa: 11.10.2021 k 
bodu: Oprava miestnych komunikácií II. etapa. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje vypracovanie a 
podanie žiadosti a vypísanie verejnej súťaže  na projekt Oprava miestnych komunikácií II. Etapa a to 
na Opravu miestnej komunikácie Ulica Školská,  Opravu miestnej komunikácie Pri kostole a Opravu 
miestnej komunikácie k Balovi, realizovaného  v rámci Výzvy s kódom 12861/2021/OSMRR 
vyhlásenej  Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Hlasovanie: 

ZA:   3  Ing. Dudáš Daniel , Potkan René,  Šedro Slavomír                                                     

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 1 

Starosta obce informoval poslancov že je potrebné prijať rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré bolo 

zverejnené na úradnej tabuli a na web stránke obce 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 31/2021 zo zasadnutia konaného dňa: 11.10.2021 k 

bodu:  Rozpočtové opatrenie č. 1, 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 

 

Hlasovanie: 

ZA:   3  Ing. Dudáš Daniel , Potkan René,  Šedro Slavomír                                                     

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 6 – Odpredaj pozemku pre Ing. Miroslava Šeba 

 

Starosta obce Miroslav Kalmár oboznámil prítomných o tom že Ing. Miroslav Šebo doručil  žiadosť na 

odkúpenie časti pozemku EKN 461/3, ktorý je vo vlastníctve Obce Závada. Jedná sa o časť pozemku 

pred jeho rodinným domom o šírke 11 metrov a vzdialenosť od plota smerom k ceste by bola 2 metre, 

takže by sa jednalo o 22 metrov štvorcových. Ako odôvodňuje vo svojej žiadosti, pozemok potrebuje 

na vytvorenie parkovacích miest s prekrytím. Poslanci s uvedenou žiadosťou súhlasia, s tým že 

Geometrický plán si dá žiadateľ Ing. Miroslav Šebo vypracovať na vlastné náklady a uvedený rozmer. 

Po schválení predaja na nasledujúcom OZ si dá žiadateľ vypracovať aj kúpnu zmluvu a uhradí aj vklad 

do katastra. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 32/2021 zo zasadnutia konaného dňa: 11.10.2021 k 

bodu:  Žiadosť Ing. Miroslava Šeba o odkúpenie pozemku, Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 

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

časti pozemku s parcely EKN 441/3, o výmere 22 m2, (o rozmere 2m x 11m)  v cene 3 Euro za m2  pred 

rodinným domom Ing. Miroslava Šeba, s tým že žiadateľ Ing. Miroslav Šebo si dá vypracovať 

geometrický plán na uvedený rozmer pozemku a dá spracovať a zavkladovať kúpnu zmluvu na svoje 

náklady.  

 



Hlasovanie: 

ZA:   3  Ing. Dudáš Daniel , Potkan René,  Šedro Slavomír                                                     

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 7  Financovanie prípravy projektov a spoluúčasť na financovaní formou úveru 

Starosta obce Miroslav Kalmár oboznámil prítomných poslancov o tom, že z dôvodu zhoršujúcej sa 

finančnej situácie celkovo ako aj z dôvodu nepredvídaných výdavkov v roku 2021, je potrebné 

zabezpečiť financovanie podania niektorých žiadostí a vypracovanie projektu a to konkrétne na: 

Vypracovanie žiadosti, predloženie žiadosti, zabezpečenie verejnej súťaže a následné monitorovanie 

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 v celkovej sume 5 880 € pre INSUCCOR 

s.r.o., Radvanská 6138/30,  974 05 Banská Bystrica 

Vypracovanie projektovej dokumentácie projekt „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 v celkovej sume 2 400 € pre Ing. Notbert Tóth, Projektová 
a inžinierska činnosť v stavebníctve, Rádayho 14., 984 01 Lučenec 
 

Spolufinancovanie opravy vojnových hrobov  z Úradu vlády sne dostali 2 400 €. Celkové náklady na 

opravu dvoch jedno hrobov a jedného troj hrobu sú 4 278,80 €. Spolufinancovanie zo strany obce je 

potrebné vo výške 1 878,80 €. Z úveru by sme financovali opravu v sume 1 700 €  

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 33/2021 so zasadnutia konaného dňa: 11.10.2021 k 

bodu: Financovanie prípravy projektov a spoluúčasť na financovaní formou úveru. 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 prefinancovanie 

prípravy projektov a spoluúčasť na  financovaní  projektov vo výške 10 000 € 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 34/2021 so zasadnutia konaného dňa: 11.10.2021 k 

bodu:  Financovanie prípravy projektov a spoluúčasť na financovaní formou úveru, Obecné 

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

neskorších predpisov: schvaľuje úver na prefinancovanie prípravy projektov a spoluúčasť na  

financovaní  projektov vo výške 10 000 €   nasledovne: 

Financovanie vypracovania žiadosti, predloženie žiadosti, zabezpečenie verejnej súťaže a následné 
monitorovanie 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 v celkovej sume 5 880 € 
pre  INSUCCOR s-r.o., Radvanská 6138/30,  974 05 Banská Bystrica 
 



Financovanie vypracovania projektovej dokumentácie projekt „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 v celkovej sume 2 400 € pre Ing. Notbert Tóth, 
Projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve, Rádayho 14., 984 01 Lučenec 
 

Spolufinancovanie opravy vojnových hrobov  v sume 1 700 €  

 

Hlasovanie: 

ZA:   3  Ing. Dudáš Daniel , Potkan René,  Šedro Slavomír                                                     

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 35/2021 so zasadnutia konaného dňa: 11.10.2021 k 

bodu:  Ručenie za úver, Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje ručenie za prijatý úver v sume 10 000 €   

vlastnou platobnou vista blankozmenkou“ 

 

Hlasovanie: 

ZA:   3  Ing. Dudáš Daniel , Potkan René,  Šedro Slavomír                                                     

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 
K bodu č. 8– 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 11.10.2021 
 
 
Zapísala: Zuzana Matejčíková  .........................................  
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Daniel Dudáš  ............................................ 
 
Slavomír Šedro   .............................................. 
 
 
 

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


