
Z á p i s n i c a 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade, 
ktoré sa konalo 18.03.2022 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. Vstup Obce Závada do Občianskeho združenia Ipeľská Kotlina - Novohrad 

4. Výmena hlavných ističov na odberných miestach obce Závada  

5. Montáž kompenzačnej jednotky na ČOV Závada 

6. Úver na financovanie výmeny ističov a konpenzačnej jednotky na odberných miestach  

7. Šebo Miroslav – odpredaj pozemku 

8. Maras Ján, žiadosť o prenájom nebytových priestorov pri pošte 

9. Navýšenie poplatku za stravnú jednotku pre deti MŠ 

10. 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 18.03.2022. 



 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2022 so zasadnutia konaného dňa: 18.03.2022 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  Potkan René, Šedro Slavomír, Ing. Daniel Dudáš, Martin Caban,  

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

Pokračovalo sa v rokovaní podľa schváleného programu. 

K bodu  – Voľba overovateľov zápisnice 

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

               Slavomír Šedro 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 2/2022 so zasadnutia konaného dňa: 18.03.2022 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:   4  Potkan René, Šedro Slavomír, Ing. Daniel Dudáš,  Martin Caban 

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 
  

K bodu 3. Vstup Obce Závada do Občianskeho združenia Ipeľská Kotlina - Novohrad 

Starosta obce Miroslav Kalmár informoval poslancov o tom že bol že už roky ako obec sme chceli 
vstúpiť a byť členmi Občianskeho združenia Ipeľská kotlina – Novohrad  (MAS), miestnej akčnej 
skupiny. No nemohli sme tam vstúpiť, preto že sme ako obec netvorili spoločnú hranicu s obcou ktorá 
je členom Občianskeho združenia Ipeľská kotlina – Novohrad (MAS). Do tohto združenia boli v minulom 
roku prijatí za členov Obec Dolná Strehová a Obec Veľké Zlievce, čím sa spojili naše hranice katastrov. 
Navrhujem schváliť vstup do tohto občianskeho združenia, čo by do budúcna malo mať kladný vplyv 
na možnosť čerpania finančných prostriedkov cez toto OZ, cez miestnu akčnú skupinu, tak zvanú MAS.   
 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 3/2022 so zasadnutia konaného dňa: 18.03.2022 k 

bodu:  Vstup Obce Závada do Občianskeho združenia Ipeľská Kotlina - Novohrad.  Obecné 

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

neskorších predpisov:  schvaľuje vstup Obce Závada do Občianskeho združenia Ipeľská Kotlina - 

Novohrad 

 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0  



K bodu č. 4 – Výmena hlavných ističov na odberných miestach obce Závada 

Miroslav Kalmár starosta obce informoval poslancov o tom, že je potrebné znížiť poplatky za hlavné 

ističe na odberných miestach, nakoľko s minulosti máme na všetkých odberných miestach 

predimenzované ističe, čo má za následok aj vyššie poplatky. Na odbernom mieste ČOV, ktoré je 

v transformátore je potrebné aj vyložiť meranie a istič zo skrine SSE, a vytvoriť novú skriňu merania aj 

s hlavným ističom.  

Starosta informoval poslancov že dal urobiť cenové ponuky na výmenu jednotlivých hlavných ističov 

na jednotlivých odberných miestach a ponuka je nasledovná:  

OM 5215907 pošta - klub, je tam hlavný istič 3x66,7A - odporúčam výmenu na 3x20A, najvyšší 

nameraný výkon za rok 2021 je 6,5kW (cca aj s rezervou 3x20A) 

Je tam spoločný istič + Pošta , oddeliť hlavný istič  

Cena - materiál 180,-Eur, práca 100,-Eur, doprava 20,-Eur   SPOLU 300,-EUR Bez DPH 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OM 5215892 škôlka  - v systéme SSD nie je evidovaná hodnota ističa 0A, v takomto prípade sa 

fakturuje za 3x63A -  

Zatial sa nebude riešiť 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OM 5215902 ČOV trafo - meranie je umiestnené v trafostanici , hlavný istič  je 3x100A, najvyšší 

nameraný výkon za rok 2021 je 4,4kW  

Vyloženie meranie mimo TS: HI 3x25A RE samostojací cca 3m od TS smer ČOV 

Materiál 490,-Eur, Práca 300,-Eur, Projekt 100,-Eur, doprava 50,-Eur  -  

SPOLU 940,-EUR bez DPH 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OM 5215929 Dom smútku - hlavný istič 3x32A, odporúčam výmenu na 3x20A 

Výmena ističa na 3Bx20A 

Materiál 80,-Eur, Práca 80,-Eur, doprava 20,-Eur  -  Spolu 180,-Eur bez DPH 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OM 5215905 Obecný úrad verejné osvetlenie - hlavný istič 3x100A, najvyšší nameraný výkon za rok 

2021 je 5,2kW  

Výmena ističa na 3x25A, RE na stlpe 

Materiál 80,-Eur, Práca 80,-Eur, doprava 20,-Eur  -  Spolu 180,-Eur bez DPH 

 



Spolu za materiál a prácu na výmenu hlavných ističov a projekt predstavuje sumu 1600 € bez DPH, 

a 1920 € s DPH. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 4/2022 so zasadnutia konaného dňa: 18.03.2022 k 

bodu:  Výmena hlavných ističov na odberných miestach obce Závada.  Obecné zastupiteľstvo Obce 

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

schvaľuje:  Výmenu hlavných ističov na odberných miestach obce Závada v celkovej sume 1920 € aj 

s DPH 

 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 5 – Montáž kompenzačnej jednotky na ČOV Závada 

Miroslav Kalmár starosta obce informoval poslancov o tom, že okrem výmeny hlavných ističov na 

odberných miestach, na odbernom mieste ČOV, v hlavnom rozvádzači na ČOV je potrebné zabudovať 

aj kompenzačnú skriňu, nakoľko po výmene merania za digitálny elektromer, nám na ČOV vzniká jalový 

odber, čo nám navyšuje odber o veľké množstvo KWh. Jediný spôsob ako tomu predísť je namontovať 

kompenzačku priamo na ČOV. 

Starosta informoval poslancov že dal urobiť cenovú ponuku na  a ponuka na konpenzačku a jej montáž 

je nasledovná:  

Kompenzačka: umiestnenie v objekte na stenu 4 stupňová  

Materiál 1870,-Eur, Montáž 350,-Eur doprava 50,-Eur  - SPOLU 2270,-Eur bez DPH 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 5/2022 so zasadnutia konaného dňa: 18.03.2022 k 

bodu:  Montáž kompenzačnej jednotky na ČOV Závada.  Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 

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

kompenzačnej jednotky na ČOV Závada v celkovej sume 2724 € s DPH 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 6  – Úver na financovanie výmeny ističov a konpenzačnej jednotky na odberných miestach 

Miroslav Kalmár starosta obce informoval poslancov o tom, že finančná situácia obce je momentálne 

vzniknutej situácií zlá a preto navrhuje výmenu ističov na odberných miestach obce Závada a montáž 

kompenzačky na ČOV Závada financovať z úveru. Starosta informoval poslancov o tom že úverové 

zaťaženie obce nie je vysoké a tak aj s vyjadrenia a správy hlavnej kontrolórky obce Ing. Slávky 

Čerpákovej úver na financovanie výmeny ističov a montáž kompenzačky nezaťaží obec tak aby vznikli 

problémy.   

 



Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 6/2022 so zasadnutia konaného dňa: 18.03.2022 k 

bodu:  Úver na financovanie výmeny ističov a konpenzačnej jednotky na odberných miestach.  Obecné 

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

neskorších predpisov:  Berie na vedomie:  Stanovisko k čerpaniu úveru, vypracované hlavnou 

kontrolórkou Ing. Slávkou Čerpákovou. 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 7/2022 so zasadnutia konaného dňa: 18.03.2022 k 

bodu:  Úver na financovanie výmeny ističov a konpenzačnej jednotky na odberných miestach.  Obecné 

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

neskorších predpisov:  Schvaľuje:  Úver na financovanie výmeny ističov a konpenzačnej jednotky na 

odberných miestach obce Závada vo výške 5 000 €, so splatnosťou na 3 roky. 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 7  – Miroslav Šebo – predaj pozemku 

Miroslav Kalmár starosta obce informoval poslancov o tom že už raz bol schválený predaj pozemku pre 
Ing. Miroslava Šeba, ako časti pozemku EKN 461/3, ktorý je vo vlastníctve Obce Závada. Ale nakoľko 
nebol vypracovaný geometrický plán, Ing. Šebo bol vyzvaný na zhotovenie GP. Ing. Miroslav Šebo 
predložil geometrický plán č. 47582839-44/2022 ktorým bola vytvorená parcela CKN číslo  441/5 
o výmere 24 m2. Túto novovzniknutú parcelu obec odpredá Ing. Miroslavovi Šebovi v cene 3 €, za 1 
m2. 
 
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 8/2022 so zasadnutia konaného dňa: 18.03.2022 k 

bodu:  Miroslav Šebo – odpredaj pozemku.  Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  Schvaľuje:  Odpredaj 

pozemku a to parcely registra C-KN, vytvorená geometrickým plánom č. 47582839-44/2022 

vyhotoveným vyhotoviteľom G.P,G. PLUS s.r.o, Komenského 3, Veľký Krtíš, IČO: 47582839, zo 

dňa 17.03.2022 č. 441/5  ostatná plocha, o výmere 24 m
2
, z dôvodov osobitného zreteľa v súlade s 

ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

vzhľadom k tomu, že ide o pozemok s malou výmerou, hraničiaci s pozemkami vo vlastníctve 

žiadateľa, ktorú dlhodobo užíva, pre p. Ing. Miroslava Šeba rod. Šeba, nar. 09.09.1961, r. č. 

610909/7137, bytom  Závada č.85, za kúpnu cenu v celkovej sume 72,00 € /v cene 3 € za 1 m
2
/.  

Kupujúci  dá spracovať a zavkladovať kúpnu zmluvu na svoje náklady. 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 



 

 

K bodu č. 8  – Maras Ján, žiadosť o prenájom nebytových priestorov pri pošte 

Miroslav Kalmár starosta obce informoval poslancov o tom že Maras Ján, si dal žiadosť o prenájom 
nebytových priestorov pri pošte. Chce si tam vytvoriť dielňu, kde bude vyrábať s preglejky pomocou 
laseru rôzne výrobky. Na túto prácu potrebuje len priestor a minimum elektrickej energie. Starosta 
obce informoval poslancov o tom že Ján Maras nám už dlhšiu dobu robí správcu web stránky a za 
posledné 3 roky si za túto prácu nič neúčtoval. Preto starosta navrhuje, aby sme Jánovi Marasovi do 
konce roka 2022, tieto priestory prenajali zadarmo, alebo za symbolické 1 EURO. 
 
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 9/2022 so zasadnutia konaného dňa: 18.03.2022 k 

bodu:  Maras Ján, žiadosť o prenájom nebytových priestorov pri pošte.  Obecné zastupiteľstvo Obce 

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

Schvaľuje:  Prenájom nebytových priestorov pri pošte pre Jána Marasa za účelom spracovania 

preglejky laserom na rôzne výrobky do 31.12.2022 za symbolické 1 EURO. 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

 

 

K bodu č. 9  – Navýšenie poplatku za stravnú jednotku pre deti MŠ 

Miroslav Kalmár starosta obce informoval poslancov o tom že poplatok rodiča na stravu pre  dieťa je 
v materskej škole už niekoľko rokov vo výške 1,37 € na jedno dieťa a jeden deň. Z dôvodu že od 
poslednej dekády roku 2021 a hlavne teraz v prvých mesiacoch roku 2022 sa ceny potravín rapídne 
navýšili, tento poplatok už nedokáže pokryť cenu nakupovaných potravín. Z tohto dôvodu po 
konzultácii s vedúcou jedálne Darinou Svinčiakovou a riaditeľkou MŠ Kvetoslavou Kiššovou navrhujem, 
aby sa poplatok rodiča na stravu pre jedno  dieťa na jeden  v materskej škole navýšil o 0,17 €. Cena 
stravnej jednotky od 1.4.2022 by tak bola 1,54 € na dieťa a jeden deň. 
 
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 10/2022 so zasadnutia konaného dňa: 18.03.2022 k 
bodu:  Navýšenie poplatku za stravnú jednotku pre deti MŠ.  Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa 
§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  Schvaľuje:  Cenu 
stravnej jednotky na dieťa v materskej škole v Závade od 01.04.2022 na 1,54 € na dieťa a jeden deň. 

 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

 

 
 
 



 
K bodu č. 10 – 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 18.03..2022 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Slavomír Šedro        ............................................ 
 
 
René Potkan     ..............................................  
 
 
 
 
 
 

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

 


