
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.09.2019 na OcÚ v Závade 

 

 

 

 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Voľba overovateľov 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Príprava projektu pre zasadnutie vlády SR vo VK 

6. Príprava rozpočtu pre rok 2020 

7. Odpis nevymožiteľných pohľadávok 

8. Rôzne 

9. Rekapitulácia uznesení 

10. Záver 

 

 

 

 

ad.1.Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných poslancov privítal 

        starosta obce p Miroslav Kalmár.  

 

ad.2.Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom dnešného obecného  

        zastupiteľstva. 

 

        obecné zastupiteľstvo 

        schvaľuje 

        program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

        HLASOVANIE:  

        Prítomní:  5                    ZA:     5               PROTI:     0          ZDRŽAL SA:     0  

 

        Caban Martin                  ZA 

        Dudáš Daniel  Ing.  ZA 

        Potkan  René                   ZA 

        Šalamún Pavel Ing.         ZA 

        Šedro Slavomír ZA 

          

ad.3.Za overovateľov zápisu boli navrhnutí: -   Martin  Caban 

       -  René Potkan 

        obecné zastupiteľstvo 

        volí 

        overovateľov zápisu            -   Martina  Cabana 

         -   René Potkana 

 

        HLASOVANIE:  

        Prítomní:  5                    ZA:     5               PROTI:     0          ZDRŽAL SA:     0  



 

        Caban Martin                  ZA 

        Dudáš Daniel  Ing.  ZA 

        Potkan  René                   ZA 

        Šalamún Pavel Ing.         ZA 

        Šedro Slavomír ZA 

 

 

ad.4. Starosta obce vykonal kontrolu prijatého uznesenia č. 3/2019 zo dňa 28. 06. 2019 

    

         obecné zastupiteľstvo 

         berie na vedomie 

         Kontrolu uznesenia č. 3/2019 zo dňa 28. 06. 2019 

 

ad.5.Starosta obce Miroslav KALMÁR oboznámil poslancov zo skutočnosťou, že v mesiaci  

        november sa v okrese Veľký Krtíš uskutoční zasadnutie Vlády SR. Je potrebné pripraviť 

        nejaké projekty, ktoré by mali byť podporené. Preto je potrebné predložiť nejaké návrhy  

        a vybrať jeden projekt ktorý by sme predložili ako požiadavku na podporu. Padlo  

        niekoľko návrhov a nakoniec sa poslanci dohodli, že predložíme projekt na  

        „Rekonštrukciu domu smútku“ 

 

        obecné zastupiteľstvo 

        schvaľuje 

        predloženie projektu na „Rekonštrukciu domu smútku v Závade“ na rokovanie Vlády SR  

        vo Veľkom Krtíši 

 

        HLASOVANIE:  

        Prítomní:  5                    ZA:     5               PROTI:     0          ZDRŽAL SA:     0  

 

        Caban Martin                  ZA 

        Dudáš Daniel  Ing.  ZA 

        Potkan  René                   ZA 

        Šalamún Pavel Ing.         ZA 

        Šedro Slavomír ZA 

 

ad.6.Starosta obce Miroslav KALMÁR predložil poslancom návrh, aby do nasledujúceho  

        zasadnutia OZ predložili návrhy do rozpočtu, čo by tam chceli mať zapracované, ak to 

        výška rozpočtovaných prostriedkov dovolí. 

         

        obecné zastupiteľstvo 

        berie na vedomie 

        prípravu rozpočtu a možnosť zapracovania predložených návrhov do rozpočtu. 

 

ad.7.Starosta obce Miroslav KALMÁR predložil poslancom aby sme schválili odpísanie 

        nevymožiteľných pohľadávok. Jedná sa o pohľadávky na daniach a za TKO u fyzických 

        osôb ktoré už nežijú alebo sú už dlhodobo odsťahovaný a nepracujú a sú bez príjmu        

        a u právnických osôb sa jedná a tých ktorí prestali podnikať, alebo išli do likvidácie  

        a pohľadávky sú už nedobytné, 

  

        obecné zastupiteľstvo 

        schvaľuje 

        odpísanie nedobytných pohľadávok na daniach a za TKO 

 



        HLASOVANIE:  

        Prítomní:  5                    ZA:     4               PROTI:     0          ZDRŽAL SA:     1  

 

        Caban Martin                  ZDRŽAL SA 

        Dudáš Daniel  Ing.  ZA 

        Potkan  René                   ZA 

        Šalamún Pavel Ing.         ZA 

        Šedro Slavomír ZA 

 

ad.8. Bod rôzne: 

         Slavomír Šedro navrhuje, aby sme opravili cestu pri bytovkách a tiež aby sme dali do  

         poriadku tie pozemky pri bytovkách, preto že Ing. Vladimír Kanát povedal že sa vieme  

         dohodnúť na výmene. 

         Starosta na to povedal že stretnutie s Ing. Vladimírom a Ing. Jaroslavom Kanátom bolo, 

         Ale nedohodli sme sa, preto že povedali že výmena je pre ních schodná len v pomere 

         1 : 11. 

         Poslanci navrhujú aby sa uskutočnilo oficiálne stretnutie poslancov a vlastníkov  

         pozemkov na Obecnom úrade v Závade 10.10.2019 o 17.00. hod. za účelom doriešenia  

         výmeny pozemkov medzi bytovkami. 

 

        obecné  zastupiteľstvo 

        doporučuje 

        zistiť čo by stálo zaasfaltovanie miestnej komunikácie pri bytovkách a zvolať stretnutie  

        poslancov a vlastníkov pozemkov na Obecnom úrade v Závade 10.10.2019 o 17.00.  

        hod. za účelom doriešenia výmeny pozemkov medzi bytovkami. 

         

ad.11.Pri prerokovaní jednotlivých bodov programu poslanci ihneď aj čiastkovo hlasovali  

          za každý jeden bod programu  zo dňa 20. 09. 2019. 

          Starosta predložil rekapituláciu uznesenia. 

 

          obecné zastupiteľstvo 

          berie na vedomie 

          Rekapituláciu uznesenia č. 4/2019 zo dňa 20. 09. 2019 

 

ad.12. Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť na dnešnom zasadnutí 

           obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil 

 

 

 

 

 

             

                   Miroslav  KALMÁR 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

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

  Martin Caban, overovateľ                                              René Potkan, overovateľ 

 

 



 


