
Z á p i s n i c a 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade, 
ktoré sa konalo 25.06.2020 v Spoločenskej miestnosti v Závade 

so začiatkom o 17:00 hod. 
 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Ostatní prítomní: Janka Hanusová – zapisovateľka 

 Ing. Miroslav Šebo 

 Ján Gallo st. 

 

 

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 2019. 

6. Výročná správa obce za rok 2019. 

7. Plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020. 

8. Úver na predfinancovanie projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho            

odpadu v Závade“. 

9. Úver na spolufinancovanie projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho            

odpadu v Závade“ vo výške 5%. 

10. Rôzne 

11. 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 všetci 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 25.06.2020. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2020 so zasadnutia konaného dňa: 25.06.2020 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 p. Ing. Daniela Dudáša a p. Slavomíra 

Šedru. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 2/2020 so zasadnutia konaného dňa: 25.06.2020 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. Slavomíra Šedru. 

Hlasovanie: 

ZA:   3 Caban Martin, Potkan René, Ing. Šalamún Pavel,  

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  2 Ing. Dudáš Daniel , Šedro Slavomír 

 

K bodu č. 4 – Informácia o plnení predchádzajúcich  uznesení 

Starosta obce informoval prítomných o plnení predchádzajúcich uznesení: 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 3/2020 so zasadnutia konaného dňa: 25.06.2020 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 – Záverečný účet obce za rok 2019 

Miroslav Kalmár starosta obce otvoril bod Záverečný účet obce Závada za rok 2019 a vyzval hlavnú 

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

2019. 

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

celoročnému hospodáreniu obce za rok 2019 a odporučila OZ schváliť ho „bez výhrad“. Odporučila 

tvorbu rezervného fondu vo výške 363,12 (10%) 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 4/2020 so zasadnutia konaného dňa: 25.06.2020 k 

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

SR č.517/2001 Z.z.  za rok 2019. 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:   5 Caban Martin, Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír 

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 5/2020 so zasadnutia konaného dňa: 25.06.2020 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 

2019 bez výhrad. 

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. 6/2020 so zasadnutia konaného dňa: 25.06.2020 K 

bodu:  Záverečný účtu Obce Závada a tvorba rezervného fondu.  Obecné zastupiteľstvo Obce Závada 

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

schvaľuje  tvorbu rezervného fondu vo výške 363,12 Eur. 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 6 – Výročná správa obce za rok 2019 

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

pripomienky. 



Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 7/2020 so zasadnutia konaného dňa: 25.06.2020 k 

bodu: Výročná správa obce Závada za rok 2019. 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 2019 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 7 – Plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020 

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

návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2020. K návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 8/2020 so zasadnutia konaného dňa: 25.06.2020 k 

bodu: plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020. 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 2020. 

 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 8 – úver na predfinancovanie  projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v Závade“ 

Starosta obce predložil ponuku Prima banky Slovensko na predfinancovanie projektu, ktorú obdržal 

každý poslanec v predstihu.  

Municipálny úver - Eurofondy (MÚE) - špecializovaný úver vo forme dlhodobého termínovaného 
úveru je určený na financovanie projektov podporených z fondov Európskej únie, resp. štátneho 
rozpočtu SR.  
MÚE je možné použiť na predfinancovanie (dočasné financovanie nákladov projektov z vlastných 
zdrojov samosprávy, teda predtým ako samospráva obdrží prostriedky zo schváleného grantu) a tiež aj 
na spolufinancovanie (podiel vlastných zdrojov samosprávy vložených do projektu ) investičných 
projektov samosprávy podporených z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR.  
MÚE úverom je teda možné financovať 100% nákladov na realizáciu projektu, t.j.  

- 95% oprávnených nákladov (výška grantu), 
-  5% oprávnených nákladov (spoluúčasť) a 
- neoprávnené náklady 

Suma: 351 240,- EUR. 
Podmienkou poskytnutia tohto úveru je predloženie zmluvy o Nenávratnom finančnom príspevku 
(grantu) medzi samosprávou a príslušným riadiacim orgánom (RO), resp. sprostredkovateľským 
orgánom pod riadiacim orgánom (SO/RO). Pri čerpaní MÚE je štandardné sledovanie účelovosti 
použitia finančných prostriedkov podľa investičných faktúr  



Poslanci Ing. Dudáš, Ing. Šalamún a p. Caban požiadali starostu obce o vysvetlenie niektorých bodov 
ponuky, na ktoré im starosta obce odpovedal. 
 
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 9/2020 so zasadnutia konaného dňa: 25.06.2020 k 

bodu:  predfinancovanie projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

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

zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje úver predfinancovanie projektu „ Zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Závade“ vo výške 351 240 €, za ktorý Obec Závada 

bude ručiť vystavenou „Bianko zmenkou“ 

 
Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 9 – úver na spolufinancovanie  projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v Závade“ vo výške 5 %. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 10/2020 so zasadnutia konaného dňa: 25.06.2020 k 

bodu:  spolufinancovanie projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

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

zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje úver spolufinancovanie projektu „ Zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Závade“ vo výške 5 % v sume 17 562 € zo 

splatnosťou na 10 rokov,  za ktorý Obec Závada bude ručiť vystavenou „Bianko zmenkou“ 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 10 – Rôzne 

Starosta obce Miroslav Kalmár oboznámil prítomných o prácach a projektoch zrealizovaných v prvom 

polroku 2020. Jednalo sa dotáciu MV SR Okresný úrad Banská Bystrica Prevencia kriminality II. etapa 

na kamerový systém vo výške 7000 Eur, z MV SR pre DHZO na Rekonštrukciu prístupovej spevnenej 

plochy vo výške 5911,75 Eur. Z vlastných prostriedkov sa zrekonštruovalo sociálne zariadenie 

telocvične – posilňovne vo výške 3 761 Eur, sklad potravín ŠJ a práčovňa MŠ. 

Máme odsúhlasenú dotáciu z Environmentálneho fondu na Projekt „Vybudovanie nového zdroja tepla 

s využitím obnoviteľných zdrojov budovy MŠ a OÚ“ I. etapa vo výške 34 819 Eur (kotle, komíny, 

elektrické rozvody ) a z  Úrady vlády vo výške 25 000 Eur na rekonštrukciu domu smútku - opravu 

strechy, výmenu okien a dverí (realizácia v mesiaci júl a august). 

Uvažujeme aj o oprave miestnej komunikácie pri bytovkách 135 a 136 na ktorú by bol potrebný úver. 

Je treba vypracovať ponuky na projekt „Oprava miestnych komunikácií pri bytovkách“. 



P. Caban sa opýtal ako je to s vývozom veľkoobjemového odpadu, či ho zabezpečuje obec a kde by sa 

mal skladovať?  

Ďalej keďže sa preteky v parkúrovom skákaní nekonajú, či obec neuvažuje nejakou inou akciou pre 

občanov napr. deň obce alebo stretnutie rodákov. 

Odpovedal starosta obce: 

- veľkoobjemový odpad vyváža obec cca 2 x do roka (jar a jeseň), v prípade že občan takýto odpad má 

musí si objednať kontajner a vyviezť na vlastné nálady a uložený bude na náklady obce. 

- v súčasnosti organizujeme v septembri kultúrno športový deň pre deti aj dospelých a zatiaľ o novej 

akcii neuvažujeme 

 

Ďalej sa prihlásil do diskusie Ing. Miroslav Šebo, ktorý mal pripomienky k práci starostu a obecného 

úradu ako celku. Vyjadril sa v tom znení že zápisnice sa nedávajú načas na web stránku a preto dnes 

kým sa zápisnica z dnešného zasadnutia nenapíše a nedostane odpovede na všetky svoje otázky, 

neodíde z tohto zasadnutia. Keďže svoje pripomienky nepodal včas a ani písomnou formou, tieto boli 

vypočuté ale nezaznamenané, nakoľko boli nezrozumiteľné a neboli položené konkrétnej osobe. Bolo 

mu doporučené aby v budúcnosti svoje príspevky do diskusie podal písomne, aby mohli byť zahrnuté 

do programu rokovania OZ. 

Na to starosta obce dal hlasovať, aby poslanci odsúhlasili, že Ing. Miroslav Šebo musí podať svoje 

pripomienky písomne a hlavne adresne správne. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 11/2020 so zasadnutia konaného dňa: 25.06.2020 k 

bodu:  Rôzne k vystúpeniu Ing. Miroslava Šeba. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje aby Ing. Miroslav 

Šebo podal svoje otázky písomne a hlavne adresne, inak mu nebude zodpovedané, preto že neboli 

položené adresne a zrozumiteľne. 

 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

 

V bode rôzne sa do diskusie zapojil aj Ján Gallo st., ktorý vytkol starostovi a pracovníčke že na jeho 

dotaz ktorý predložil písomne, v ktorom chcel vedieť že za ktoré jeho pozemky Ing. Boris Hrdlička, 

Agrodružstvo Senné neplatí dane bolo odpovedané zle, lebo mu bolo odpovedané že za ktoré platí. 

Argumentoval s tým že on chce vedieť že za ktoré neplatí. 

Na to mu starosta obce odpovedal že mi mu vieme dať informáciu z daňového priznania Agrodružstva 

a daňového priznania iných subjektov v ktorých má prenajatú pôdu, čo sme aj urobili. 

Na to Ján Gallo st. povedal starostovi, že ak Ti dal takúto informáciu Ing Boris Hrdlička tak je k...t, a Ty 

starosta keď si mi to takto poslal tak si ešte väčší k...t.    



Keďže Ján Gallo st. začal komunikovať smerom k starostovi a poslancom nevhodným až urážajúcim 

spôsobom , starosta obce diskusiu ukončil. 

 
K bodu č. 11 – 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 25.06.2020 
 
 
 
Zapísala: Janka Hanusová  .........................................  
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Daniel Dudáš  ............................................ 
 
Slavomír Šedro  .............................................. 
 
 

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

Príloha:  

Pozvánka 

Záverečný účet obce za rok 2019  

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

Výročná správa obce za rok 2019 

Návrh plánu kontrolnej činnosti 

PONUKA Prima banky Slovensko na prefinancovanie projektu 

Prezenčná listina  


