Zápisnica
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade,
ktoré sa konalo 28.12.2020 v Spoločenskej miestnosti
so začiatkom o 17:00 hod.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice.
4. Rozpočet Obce Závada na rok 2021, 2022 a 2023 + stanovisko HK k rozpočtu
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021
6. Rekapitulácia uznesení
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 štyria poslanci - OZ je uznášaniaschopné.

K bodu č. 2 – Schválenie programu OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. Zároveň
starosta oboznámil prítomných poslancov, ako aj 3 občanov obce ktorí sa aj napriek zákazu
vychádzania zúčastnili zasadnutia OZ, že dnešné OZ sa bude riadiť podľa programu ktorý bol zverejnený
a ktorý obdržali všetci poslanci pri pozvánke. Z dôvodu zlej pandemickej situácie Covid 19 sa do
programu nezaraďuje bod rôzne ani diskusia občanov, aby sa obmedzil čas rokovania na čo najkratšiu
dobu a neohrozovalo sa tak zdravie zúčastnených. Prerokujú sa len body ohľadne rozpočtu a plánu
kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2021, V súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania na deň 28..12.2020.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 26/2020 so zasadnutia konaného dňa: 28.12.2020 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:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

4
0
0

Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Martin Caban, Šedro Slavomír

Pokračovalo sa v rokovaní podľa schváleného programu.

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice
Miroslav Kalmár starosta obce, navrhol za overovateľov zápisnice : René Potkan
Slavomír Šedro
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 27/2020 so zasadnutia konaného dňa: 28.11.2020 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
René Potkan, Slavomír Šedro
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

4
0
0

Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Martin Caban, Šedro Slavomír

Po prerokovaní bodu číslo 3, sa na zasadnutie dostavil aj poslanec Ing. Pavel Šalamún, ktorý sa
ospravedlnil za krátke meškanie

K bodu č. 4 – Rozpočet Obce Závada na rok 2021, 2022 a 2023 + stanovisko HK k rozpočtu
Miroslav Kalmár starosta obce otvoril bod Rozpočet obce na rok 2021 a návrh rozpočtu na roky 2022
a 2023. Tento rozpočet bol zverejnený. Zároveň prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Slávky
Čerpákovej k rozpočtom obce na roky 2021, 2022 a 2023 v príjmovej aj výdavkovej časti. Hlavná
kontrolórka na záver svojho stanoviska odporúča rozpočet na rok 2021 v príjmovej aj výdavkovej časti
schváliť a rozpočty na roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie. Starosta obce po prečítaní stanoviska HK
vyzval poslancov v prípade nejasností k niektorým položkám aby sa opýtali. Na niektoré otázky
odpovedala Mgr. Lýdia Šebová, účtovníčka obce. Po vysvetlení prišlo k hlasovaniu,

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 28/2020 so zasadnutia konaného dňa: 28.12.2020 k
bodu: Rozpočet Obce Závada na roky 2021, 2022 a 2023 + stanovisko HK k rozpočtu. 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 rozpočtom obce na roky
2021, 2022 a 2023.
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

5
0
0

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

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 29/2020 so zasadnutia konaného dňa: 28.12.2020 k
bodu: Rozpočet Obce Závada na rok 2021. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje rozpočet obce na rok
2021 v príjmovej aj výdavkovej časti.

Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

5
0
0

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

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 30/2020 so zasadnutia konaného dňa: 28.12.2020 k
bodu: Rozpočet Obce Závada na roky 2022 a 2023. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods.
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: berie na vedomie rozpočet
obce na roky 2022 a 2023.

Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

5
0
0

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

K bodu č. 5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021
Miroslav Kalmár starosta obce otvoril bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.
polrok 2021, ktorý bol poslancom predložený spolu s pozvánkou. Starosta obce vyzval poslancov na
vyjadrenie sa k predloženému plánu kontrolnej činnosti HK, prípadne na jeho doplnenie. Poslanci
k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 31/2020 so zasadnutia konaného dňa: 28.12.2020 k
bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021. Obecné zastupiteľstvo
Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov: schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

5
0
0

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

Miroslav K A L M Á R
starosta obce Závada

K bodu č. 6 – Rekapitulácia uznesení
Starosta obce Miroslav Kalmár prečítal rekapituláciu uznesení OZ v Závade k bodu: Rekapitulácia
uznesení Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov: berie na vedomie Rekapituláciu uznesení OZ v Závade zo dňa
28. 12. 2020
K bodu č. 7 – 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 28.12.2020

Overovatelia:
Slavomír Šedro

............................................

René Potkan

..............................................

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

