
Z á p i s n i c a 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade, 
ktoré sa konalo 22.06.2021 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. Predĺženie platnosti PHSR Obce Závada 

6. Prevádzkový poriadok pohrebiska  

7. Knižnica – schválenie otváracích hodín  

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  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 22.06.2021. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 14/2021 so zasadnutia konaného dňa: 22.06.2021 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, Ing. Šalamún Pavel                                        

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. Pavla Šalamúna a p. Reného 

Potkana 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 15/2021 so zasadnutia konaného dňa: 22.06.2021 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. Pavla Šalamúna a p. Reného Potkana. 

Hlasovanie: 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel                                         

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. 16/2021 so zasadnutia konaného dňa: 22.06.2021 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, Ing. Šalamún Pavel                                         

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

 



K bodu č. 5 – Predĺženie platnosti PHSR Obce Závada 

Miroslav Kalmár starosta obce informoval poslancov o tom, že je potrebné schváliť predĺženie platnosti 

PHSR Obce Závada po dobu vypracovania nového PHSR Obce Závada, preto že ten súčasný bol 

vypracovaný na obdobie do konca roka 2020. Na príprave nového PHSR sa už pracuje, ale chýbajú 

k jeho vypracovaniu ešte niektoré informácie z úrovne okresu a kraje.   

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 17/2021 so zasadnutia konaného dňa: 22.06.2021 k 

bodu: Predĺženie platnosti PHSR Obce Závada. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 

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

platnosti PHSR Obce Závada do vypracovania nového PHSR Obce Závada 

Hlasovanie: 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel                                          

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 6 – VZN č. 3/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 

Miroslav Kalmár starosta obce informoval poslancov o tom, že je potrebné schváliť VZN č. 3/2021 

Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý bude slúžiť ako dokument pri pochovánaní a správe cintorína 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 18/2021 so zasadnutia konaného dňa: 22.06.2021 K 

bodu: VZN č. 3/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 

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

3/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska. 

Hlasovanie: 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel                                        

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 7  Knižnica – schválenie otváracích hodín 

Miroslav Kalmár starosta obce informoval poslancov o tom, že je potrebné schváliť  otváracie hodiny 

pre verejnosť v Obecnej Knižnici v Závade. Starosta navrhuje aby knižnica bola otvorená každú stredu 

v čase od 15.00. hod. do 17.00. hod. Obsluhu knižnice by robil Ing. Pavel Keľov, ktorý ju v súčasnej dobe 

upravuje a ukladá. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 19/2021 so zasadnutia konaného dňa: 22.06.2021 k 

bodu: Knižnica – schválenie otváracích hodín. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje otváracie hodiny 

v Obecnej knižnici v Závade každú stredu v čase od 15.00. hod. do 17.00. hod  

 

 



Hlasovanie: 

ZA:   4 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel                                       

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 8  Rôzne  k tomuto bodu nemal nikto žiadne návrhy a pripomienky 

 
K bodu č. 9 – 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 22.06.2021 
 
 
 
Zapísala: Janka Hanusová  .........................................  
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Pavel Šalamún  ............................................ 
 
René Potkan   .............................................. 
 
 
 
 

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

  


