
Z á p i s n i c a 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade, 
ktoré sa konalo 27.06.2022 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 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Záverečný účet 

6. Výročná správa 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022 

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

    a na dofinancovanie opravy miestnych komunikácií a na spolufinancovanie defibrilátora  

9. Voľby do samosprávy obce Závada a samosprávnych krajov  v roku 2022 

10.  Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Závada 

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 27.06.2022. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 11/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 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 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. Slavomíra Šedra a p. René 

Potkana. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 12/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 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 

Slavomíra Šedra a p. René Potkana. 

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. 13/2023 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 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 2021 

Miroslav Kalmár starosta obce otvoril bod Záverečný účet obce Závada za rok 2021 a vyzval hlavnú 

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

2021. 

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

celoročnému hospodáreniu obce za rok 2021 a odporučila OZ schváliť ho. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 14/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 k 

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

SR č.517/2001 Z.z.  za rok 2021. 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.  

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 15/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 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 Závada 

za rok 2021. 

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. 16/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 k 

bodu: Výročná správa obce Závada za rok 2021. 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 Závada za rok 2021 

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 2022 

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

návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2022. K návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 17/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 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 2022. 

 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

 

K bodu č.8   – Úver na financovanie výmeny ističov a konpenzačnej jednotky na odberných 

miestach a na dofinancovanie opravy miestnych komunikácií a na spolufinancovanie defibrilátora  

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. Z úveru by sa tiež dofinancovala aj rekonštrukcia 

miestnych komunikácií a nákup defibrilátora, ktorý by sa kúpil s dotácie DHZO a obec by tam vložila 

svoj podiel. Zároveň by sa k defibrilátoru kúpila aj taška s resusistačnou sadou.  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, 

dofinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií a financovanie spoluúčasti nákupu defibrilátora 

a resusistačnej tašky nezaťaží obec tak aby vznikli problémy.   

 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 18/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 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. 19/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 k 

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

dofinancovanie opravy miestnych komunikácií a financovanie spoluúčasti na nákup defibrilátora a 

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

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  Schvaľuje:  Úver vo výške 10 000 € na financovanie 

výmeny ističov a konpenzačnej jednotky na odberných miestach obce Závada vo výške 5 000 €, 

dofinancovanie opravy miestnych komunikácií v obci Závada vo výške 3600 € a na financovanie 

spoluúčasti nákupu defibrilátora a resusistačnej tašky vo výške 1400 € so splatnosťou na 4 roky. 

Hlasovanie: 

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

PROTI:   0 

ZDRŽALI SA:  0 

 

K bodu č. 9 – Voľby do samosprávy obce Závada a samosprávnych krajov  v roku 2022 

Starosta obce Miroslav Kalmár, informoval poslancov o blížiacom sa termíne komunálnych volieb, 

ktoré sa budú konať 29.11.2022. s tohto dôvodu je potrebné v zastupiteľstve schváliť  na nastávajúce 

volebné obdobie v obci Závada počet poslancov a úväzok starostu obce pre nastávajúce obdobie.  

Navrhujem aby sa nič nemenilo a počet poslancov bol 5 a úväzok starostu ostal 1,0.  

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 20/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 k 

bodu:  Voľby do samosprávy obce Závada a samosprávnych krajov  v roku 2022. Obecné zastupiteľstvo 

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

predpisov: schvaľuje na nastávajúce volebné obdobie:  

-obecné zastupiteľstvo  v počte 5 poslancov  

- úväzok starostu obce 1,0 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

 

K bodu č. 10 – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Závada  

Starosta obce Miroslav Kalmár, informoval poslancov o projekte „Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Závada“. Tento projekt sa už ťahá viac ako štyri 

roky a zo strany vyhlasovateľa MŽP SR dochádza k neustálim zmenám, prieťahom 

a dopĺňaniam.  Po poslednej zmene kde sa musela konať nová verejná súťaž cez európsky 

vestník, sa projekt predražil o 16 400,- €, čo je už nad rámec podpísanej zmluvy. Takže by obec 

Závada okrem povinných 5 % s celkovej sumy čo predstavuje 17 526,00,- €, musela zaplatiť aj 

16 400 €, čo je v tejto zložito sa vyvíjajúcej situácii dosť riskantné. A ešte sme museli podpísať 

dodatok k zmluve že sa zaväzujeme zhodnotiť a spracovať za rok 600 ton biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu, čo je v súčasnej dobe dosť nereálne.  Treba ozajstne 

zvážiť čo s projektom ďalej, aby sme sa zbytočne nedostali do problémov. Starosta informoval 



poslancov aj zo skutočnosťou, že v prípade odstúpenia od zmluvy budeme musieť vrátiť MŽP 

SR už poskytnutú sumu za nákup taraktorovej kosačky a troch kontajnerov vo výške 30 000 €. 

Traktorová kosačka a kontajnery sa budú musieť s tohto dôvodu predať a s takto získaných 

financií už poskytnutú dotáciu vrátiť. Po dobu predávania však bude musieť obec vziať úver 

aby sumu 30 000 € sme mohli vátiť.  Po rozprave k tomuto bodu,  obecné zastupiteľstvo prijalo 

uznesenie 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 21/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 k 

bodu:  Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Závada Obecné 

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

neskorších predpisov: schvaľuje odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/25 na projekt  „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v obci Závada“ zo dňa 5. februára 2020, ktorou bola obci Závada poskytnutá 

dotácia 333 678,00,-€. 

 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 22/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 k 

bodu:  Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Závada  Obecné 

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

neskorších predpisov: schvaľuje po odstúpení od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/25 na projekt  „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v obci Závada“ predaj formou verejnej súťaže už zaobstaraných nových ešte 

nepoužitých vecí  a to konkrétne : 

Traktorová kosačka v sume 12 282,00 € 

Veľkoobjemové kontajnery 1 kus kapacita 7,4 m3 v sume 5 889,00 € a 2 kusy kapacita 14,8  m3 v sume 

6 000,00 € za kus 

 

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

PROTI:   0                                                                                                                                                   

ZDRŽALI SA:  0 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 23/2022 so zasadnutia konaného dňa: 27.06.2022 k 

bodu:  Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Závada  Obecné 

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

neskorších predpisov: schvaľuje Úver vo výške 30 000 € na  financovanie vrátenia poskytnutej dotácie 

po dobu, kým prebehne verejná súťaž na predaj zariadení ešte nepoužitých vecí,: ktoré boli 

financované s poskytnutej dotácie: 



Traktorová kosačka v sume 12 282,00 € 

Veľkoobjemové kontajnery 1 kus kapacita 7,4 m3 v sume 5 889,00 € a 2 kusy kapacita 14,8  m3 v sume 

6 000,00 € za kus 

 

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 27.06.2022 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Matejčíková  .........................................  
 
 
Overovatelia: 
 
René  Potkan           ............................................ 
 
Slavomír Šedro   .............................................. 
 
 
 
 
 

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

  


