
Z á p i s n i c a 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade, 
ktoré sa konalo 20.08.2021 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. Kontrola plnenia predchádzajúcich  uznesení. 

5. Príprava a schválenie podania projektu na rozšírenie Materskej školy v Závade 

6. Rôzne 

7. 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  piati 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 20.08.2021. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 20/2021 so zasadnutia konaného dňa: 20.08.2021 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:   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 Martin Caban a Slavomír Šedro 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 21/2021 so zasadnutia konaného dňa: 20.08.2021 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 

Martina Cabana a Slavomíra Šedra 

Hlasovanie: 

ZA:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, 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. 22/2021 so zasadnutia konaného dňa: 20.08.2021 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:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír                                         

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 5 – Príprava a schválenie podania projektu na rozšírenie Materskej školy v Závade 

Starosta obce informoval poslancov že bola 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. Keďže máme materskú školu ako spádová obec a od  1. septembra 

2021 začala platiť povinná predškolská dochádzka pre deti od 5. rokov, bolo by dobre využiť túto výzvu, 

aby sme v budúcich rokoch v prípade prihlásenia sa 5 ročných detí s obcí Pravica, Chrťany a Ľuboreč, 

nemuseli obmedzovať a neprijímať deti z obce Závada.  

Starosta informoval poslancov že pre možnosť podania žiadosti v rámci tejto výzvy je potrebné prijať 

uznesenia v znení 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 PHSR 

Obce Závada. 

-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% 

z celkových oprávnených výdavkov projektu 



-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 23/2021 so zasadnutia konaného dňa: 20.08.2021 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 PHSR Obce Závada. 

-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% 

z celkových oprávnených výdavkov projektu 

-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 6 – Rôzne 

Starosta obce Miroslav Kalmár oboznámil prítomných o tom že Obec Závada bola oslovená Slovenskou 

agentúrou životného prostredia s požiadavkou, že je potrebné prijať uznesenie obecného 

zastupiteľstva ktoré bude obsahovať  súhlas obecného zastupiteľstva pre starostu obce k uzatvoreniu 

zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane podpísania prípadných dodatkov k projektu z názvom 

„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Závada“ kód projektu 310011T196 

Ďalej je k projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Závada“ kód projektu 

310011T196 prijať uznesenie v ktorom bude odsúhlasené zabezpečené ručenie formou blankozmenky, 

ale musí tam byť uvedený aj kód projektu 310011T196 schváleného v rámci Operačného projektu 

Kvalita životného prostredia, ktorého riadiacim orgánom  je Slovenská agentúra životného prostredia 

(Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4) 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 24/2021 so zasadnutia konaného dňa: 20.08.2021 k 

bodu:  súhlas obecného zastupiteľstva pre starostu obce k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane podpísania prípadných dodatkov k projektu z názvom „Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu v obci Závada“ kód projektu 310011T196, Obecné zastupiteľstvo Obce Závada 

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

starostovi obce Miroslavovi Kalmárovi k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane podpísania 

prípadných dodatkov k projektu z názvom „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci 

Závada“ kód projektu 310011T196 



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. 25/2021 so zasadnutia konaného dňa: 20.08.2021 k 

bodu:  zabezpečenie ručenia formou blankozmenky,  k projektu s názvom„Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu v obci Závada“ kód projektu 310011T196  ,Obecné zastupiteľstvo Obce Závada 

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

zabezpečenie formy ručenia projektu s  názvom„ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

v obci Závada“ kód projektu 310011T196, schváleného v rámci Operačného projektu Kvalita 

životného prostredia, ktorého riadiacim orgánom  je Slovenská agentúra životného prostredia 

(Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4) formou blankozmenky 

 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

Starosta obce Miroslav Kalmár oboznámil prítomných poslancov o tom,   že Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov o poskytnutie dotácie na 

podporu plnenia funkcie rodiny, na výstavbu detských ihrísk. Je potrebné schváliť jej podanie. Jedná sa 

o typizované prvky preliezok a domčekov, ktoré sú presne určené ministerstvom pri výzve a po 

schválení budú k nim dodané aj projekty. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 26/2021 so zasadnutia konaného dňa: 20.08.2021 k 

bodu:  predkladanie projektov o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcie rodiny, na výstavbu 

detských ihrísk  ,Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje podanie  projektu o poskytnutie dotácie 

na podporu plnenia funkcie rodiny, na výstavbu detských ihrísk  

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

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. 27/2021 so zasadnutia konaného dňa: 20.08.2021 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 zámer 

odpredať časť pozemku s parcely EKN 441/3, s tým že žiadateľ Ing. Miroslav Šebo si dá vypracovať 

geometrický plán na uvedený rozmer pozemku.  

 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 
 
K bodu č. 7 – 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 20.08.2021 
 
 
Zapísala: Zuzana Matejčíková  .........................................  
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Pavel Šalamún  ............................................ 
 
René Potkan   .............................................. 
 
 
 
 

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

  


