
Z á p i s n i c a 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade, 
ktoré sa konalo 13.05.2021 v Spoločenskej miestnosti v Závade 

so začiatkom o 09:00 hod. 
 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Ostatní prítomní: Janka Hanusová – zapisovateľka 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva. 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Voľba overovateľov zápisnice. 

4. Kontrola plnenia predchádzajúcich  uznesení. 

5. Záverečný účet obce za rok 2020. 

6. Výročná správa obce za rok 2020. 

7. Plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021. 

8. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva – schválenie 

9. Úprava úradných hodín na obecnom úrade 

10. Komunálny odpad (návrh výšky poplatku na r. 2022, doriešenie 240 l. nádob v domácnostiach) 

11.VZN o chove, vodení a držaní psov na území Obce Závada 

12.VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Závada 

13. Rôzne 

14. 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  štyria 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 13.05.2021. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2021 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 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:   4 Caban Martin, 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 p. Ing. Daniela Dudáša a p. Martina 

Cabana. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 2/2021 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 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 p. Martina Cabana. 

Hlasovanie: 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

K bodu č. 4 – Informácia o plnení predchádzajúcich  uznesení 

Starosta obce informoval prítomných o plnení predchádzajúcich uznesení: 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 3/2021 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 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:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 



 

 

K bodu č. 5 – Záverečný účet obce za rok 2020 

Miroslav Kalmár starosta obce otvoril bod Záverečný účet obce Závada za rok 2020 a vyzval hlavnú 

kontrolórku Ing. Slávku Čerpákovú, aby predniesla stanovisko k Záverečnému účtu Obce Závada za rok 

2020. 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková predniesla Stanovisko k záverečnému účtu a 

celoročnému hospodáreniu obce za rok 2020 a odporučila OZ schváliť ho „bez výhrad“. Odporučila 

tvorbu rezervného fondu vo výške 993,60 (10%) 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 4/2021 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 k 

bodu: Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Závada – Správa v zmysle vyhlášky MF 

SR č.517/2001 Z.z.  za rok 2020. 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 záverečnému účtu bez výhrad.  

Hlasovanie: 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 5/2021 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 K 

bodu:  Záverečný účtu Obce Závada. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje Záverečný účet obce za rok 

2020 bez výhrad. 

Hlasovanie: 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 6 – Výročná správa obce za rok 2020 

Poslanci mali k dispozícii výročnú správu v tlačovej forme. K tomuto bodu programu neboli 

pripomienky. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 6/2020 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 k 

bodu: Výročná správa obce Závada za rok 2020. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 

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

správu obce za rok 2020 

Hlasovanie: 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 



 

K bodu č. 7 – Plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková predložila na schválenie obecnému zastupiteľstvu 

návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2021. K návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 7/2021 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 k 

bodu: plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa 

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

práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021. 

 

Hlasovanie: 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 8 – Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - schválenie 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie upravený Rokovací poriadok 

obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce od 03.01.2021 

do 13.05.2021.  Tento rokovací poriadok bol doručený aj poslancom spolu s programom a pozvánkou.  

 
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 8/2021 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 k 

bodu:  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - schválenie. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada 

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

„Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva“  

 
Hlasovanie: 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 9 – Úprava úradných hodín na obecnom úrade  

Starosta obce Miroslav Kalmár, predložil poslancom návrh na zmenu úradných hodín na obecnom 

úrade a to z dôvodu že  pracovníčka Zuzana Matejčíková má malé dieťa, ktoré po zavretí škôlky po 

16.00. hod nemá s kým nechať. Poslanci doporučujú do nasledujúceho zasadnutia OZ nájsť kompromis, 

aby aspoň každú druhú stredu mali možnosť občania ktorí pracujú prísť si vybaviť veci po 16.00. hod 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 9/2021 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 k 

bodu:  Úprava úradných hodín na obecnom úrade. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: doporučujú do 

nasledujúceho zasadnutia OZ nájsť kompromis, aby aspoň každú druhú stredu mali možnosť občania 

ktorí pracujú prísť si vybaviť veci po 16.00. hod Hlasovanie: 



ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

 

K bodu č. 10 – Komunálny odpad (návrh výšky poplatku na r. 2022, doriešenie 240 l. nádob 

v domácnostiach) 

Starosta obce Miroslav Kalmár, predložil poslancom návrh na zmenu výšky poplatku za Vývoz 

a uskladnenie TKO na rok 2022, preto že každý rok sa zo strany vývozcu TKO poplatky zvyšujú  a tiež sa 

niekoľko násobne zvýšil aj poplatok zo strany štátu, ako odvod. Starosta dopuručuje porozmýšľať do 

budúceho zasadnutia OZ porozmýšľať nad výškou poplatku za vyvoz TKO na rok 2022, preto že už teraz 

poplatok 20 EUR na občana zďaleka nepokrýva náklady  

Ďalej starosta poslancov informoval aj o používaní 240 litrových nádob na TKJO v domácnostiach pri 

rodinných domoch, ale aj pri bytovkách,  240 litrovú nádobu Mepos ako vývozca počíta ako 2 120 

litrové a tak sa náklady za vývoz a uskladnenie navyšujú. Preto je potrebné tieto domácnosti osloviť 

a navrhnúť im buď výmenu nádoby za 120 litrovú, alebo si doplatiť rozdiel za vývoz.   

Poslanci navrhujú vytvoriť informačný leták s vysvetlením a tiež osloviť domácnosti s 240 litrovou 

nádobou na jej výmenu 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 10/2021 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 k 

bodu:  Komunálny odpad (návrh výšky poplatku na r. 2022, doriešenie 240 l. nádob v domácnostiach). 

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

znení neskorších predpisov: doporučuje vytvoriť informačný leták s vysvetlením o význame 

separovania TKO a tiež osloviť domácnosti s 240 litrovou nádobou na jej výmenu. 

 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

 

K bodu č. 11 – VZN č. 1/2021. o chove, vodení a držaní psov na území obce Závada 

Starosta obce Miroslav Kalmár, predložil poslancom návrh VZN č. 1/2021 o chove, vodení a držaní psov 

na území obce Závada na schválenie, ktoré bolo upravené nevyhnutnými zmenami zákona 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 11/2021 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 k 

bodu:  VZN č. 1/2021 o chove, vodení a držaní psov na území obce Závada. Obecné zastupiteľstvo Obce 

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

schvaľuje VZN č. 1/2021 o chove, vodení a držaní psov na území obce Závada 

 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 



 

K bodu č. 12 – VZN č. 2/2021. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Závada 

Starosta obce Miroslav Kalmár, predložil poslancom návrh VZN č. 2/2021. o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Závada 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 12/2021 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 k 

bodu:  VZN č. 2/2021. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

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

zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje VZN č. 2/2021. o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Závada 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

 

K bodu č. 12 – Rôzne 

Starosta obce Miroslav Kalmár oboznámil prítomných o tom že oslovil nového majiteľa pozemkov na 

stredisku, s ponukou na výmenu, nakoľko pozemky parcelné číslo 650 o výmere 600 m2, parcelné číslo 

650 o výmere 600 m2, parcelné číslo 650 o výmere 600 m2, ba sme využili pri projekte ktorý realizujeme 

cez Ministerstvo ŽP pod názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v 

obci Závada. Je to výhodný pozemok, nakoľko je tam aj spevnená betónová plocha a tiež budova ktorú 

potrebujeme k projektu na uskladnenie.  

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 13/2020 so zasadnutia konaného dňa: 13.05.2021 k 

bodu:  výmena pozemkov parcelné číslo 650 o výmere 600 m2, parcelné číslo 650 o výmere 600 m2, 

parcelné číslo 650 o výmere 600 m2, Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

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

a dohodnutie výmeny pozemkov parcelné číslo 650 o výmere 600 m2, parcelné číslo 650 o výmere 

600 m2, parcelné číslo 650 o výmere 600 m2, 

 

Hlasovanie: 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Šedro Slavomír                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

 
K bodu č. 13 – 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 13.05.2021 
 
 
 
Zapísala: Janka Hanusová  .........................................  
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Daniel Dudáš  ............................................ 
 
Martin  Caban    .............................................. 
 
 

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

Príloha:  

-Pozvánka 

-Záverečný účet obce za rok 2020  

-Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

-Výročná správa obce za rok 2020 

-Návrh plánu kontrolnej činnosti 

-VZN č.1/2021 o chove vodení a držaní psov na území Obce Závada 

-VZN č. 2/2021. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce    

  Závada 

-Prezenčná listina  


