ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2019 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) Voľba hlavného kontrolóra obce
6) Stravná jednotka v MŠ – schválenie ceny
7) Zástupca s poslancov do rady MŠ - voľba
8) Záverečný účet obce
9) Výročná správa obce
10) Rôzne
11) Rekapitulácia uznesení
12) 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:

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

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

5

PROTI:

0

ad.3.Za overovateľov zápisu boli navrhnutí: - Daniel Dudáš Ing.
- Slavomír Šedro
obecné zastupiteľstvo
volí
overovateľov zápisu
- Daniela Dudáša Ing.
- Slavomíra Šedra

ZDRŽAL SA:

0

HLASOVANIE:
Prítomní: 5

ZA:

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

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

5

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

ad.4. Starosta obce vykonal kontrolu prijatého uznesenia č. 2/2019 zo dňa 22. 03. 2019
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Kontrolu uznesenia č. 2/2019 zo dňa 22. 03. 2019
ad.5.Starosta obce Miroslav KALMÁR oboznámil poslancov zo skutočnosťou, že na základe
vypísanej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra obce Závada
bola v stanovenom termíne doručená len jedna prihláška a to od súčasnej hlavnej
kontrolórky Ing. Slávky Čerpákovej. Prihláška bola doručená v zalepenej obálke
s nápisom, „Neotvárať, voľba hlavného kontrolóra“. Starosta vyzval pracovníčku Janku
Hanusovú a poslancov aby skontrolovali obsah prihlášky, či sú doložené všetky potrebné
doklady, ktoré bolo treba predložiť. Kontrolou sa zistilo že sú doložené všetky doklady
a keďže bola doručená len jedna prihláška, starosta dol hlasovať o voľbe hlavnej
kontrolórky obce Závada
obecné zastupiteľstvo
volí
Ing Slávku Čerpákovú za hlavnú kontrolórku obce Závada, na ďalšie päť ročné obdobie
od 28.06.2019 do 27. 06.2024
HLASOVANIE:
Prítomní: 5

ZA:

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

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

5

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

ad.6.Starosta obce Miroslav KALMÁR predložil poslancom na schválenie žiadosť o zvýšenie
stravného, ktoré vypracovala vedúca školskej jedálne pri MŠ, na základe finančných
pásiem ktoré vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
s účinnosťou od 01.09.2019. Jedná sa o zvýšenie stravnej jednotky, desiata, obed a
olovrant ktorá doteraz bola 1,19,- € na zvýšenú sumu 1,37,- € pre deti a zvýšenie stravnej
jednotky obed, ktorá doteraz bola 1,19,- € na zvýšenú sumu 1,26,- € pre dospelých.
Žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zvýšenie stravnej jednotky, desiata, obed a olovrant ktorá doteraz bola 1,19,- € na
zvýšenú sumu 1,37,- € pre deti a zvýšenie stravnej jednotky obed, ktorá doteraz bola
1,19,- € na zvýšenú sumu 1,26,- € pre dospelých

HLASOVANIE:
Prítomní: 5

ZA:

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

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

5

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

ad.7.Starosta obce Miroslav KALMÁR predložil poslancom požiadavku riaditeľky MŠ v
Závade, aby si poslanci spomedzi seba zvolili zástupcu obce do rady MŠ.
Poslanci po krátkej diskusii sa zhodli na tom že zástupcom obce v rade MŠ bude
Martin Caban.
obecné zastupiteľstvo
volí
Martina Cabana za zástupcu Obce Závada do rady MŠ
HLASOVANIE:
Prítomní: 5

ZA:

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

ZDRŽAL SA
ZA
ZA
ZA
ZA

4

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

ad.8.Starosta obce Miroslav KALMÁR požiadal poslancov o pripomienky ak nejaké majú
k záverečnému účtu obce Závada, ktorého návrh bol zverejnený na webovej stránke
obce, na úradnej tabuli obce a tiež ho dostali poslanci spolu s pozvánkou na
preštudovanie .
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Záverečný účet obce Závada za rok 2018 bez výhrad
HLASOVANIE:
Prítomní: 5

ZA:

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

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

5

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Ad.9.Individuálna výročná správa obce – poslanci si preštudovali im doručenú výročnú
správu obce, ktorú obdržali pred konaním obecného zastupiteľstva. Nikto nemal žiadne
pripomienky
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu obce Závada za rok 2018

ad.10.Bod rôzne:
Ing. Slavomíra Čerpáková, kontrolórka obce, predložila starostovi obce emailom na
schválenie návrh plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Návrh Plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 tvorí prílohu zápisnice.
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
HLASOVANIE:
Prítomní: 5

ZA:

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

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

5

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Tomáš Paulovič sa opýtal starostu obce Miroslava Kalmára, ako to bude od septembra
v materskej škole, či aj naďalej budú dve učiteľky a aj asistentka učiteľa?
Starosta mu odpovedal že učiteľky budú určite dve, ale asistentka bola len ako výpomoc
cez projekt z úradu práce a tento už skončil.
Martin Caban podotkol, že je potrebné sa intenzívnejšie venovať výmene pozemkov
medzi bytovkami, aby sa tam mohli urobiť sľúbené parkovacie miesta,
Ing. Vladimír Kanát povedal že by bolo sa stretnúť oficiálne ohľadne výmeny
pozemkov, pretože doteraz to ešte oficiálne nebolo.
Dohodlo sa že stretnutie medzi starostom obce Miroslavom Kalmárom a Ing.
Jaroslavom Kanátom a Ing. Vladimírom Kanátom sa uskutoční v pondelok na obecnom
úrade o 16.00. hodine.
Ing. Miroslav Šebo upozornil poslancov a starostu na dodržiavanie rokovacieho
poriadku, preto že ak to tak nebude, bude to mat následky. Požiadal tiež aby v zápisnici
bolo zapísané všetko čo on povie a aby mu bolo odpovedané na všetky otázky ktoré
predložil, preto že aj minule tu nechal list adresovaný zastupiteľstvu a nič sa s toho
nesplnilo a nedostal žiadnu odpoveď.
Na to mu starosta obce Miroslav Kalmár odpovedal, že na list ktorý nechal minule
dostal výzvu na doplnenie, kde mal upresniť adresu preto že bol nesprávne adresovaný
a tiež upresniť niektoré nie presne formované otázky. Keďže tak v stanovenej lehote
neurobil, odpovede zaslané neboli.
Starosta obce Miroslav Kalmár vyzval Ing. Miroslava Šeba, keďže chce aby jeho otázky
boli všetky zapísané v zápisnici a v takom znení ako ich povedal, aby ich doručil
písomne, preto že ich kládol rýchlo a nezrozumiteľne a nebolo by dobre aby sa
nezhodovalo to čo povedal a to čo bude napísané.
ad.11.Pri prerokovaní jednotlivých bodov programu poslanci ihneď aj čiastkovo hlasovali
za každý jeden bod programu zo dňa 28. 06. 2019.
Starosta predložil rekapituláciu uznesenia.
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

Rekapituláciu uznesenia č. 3/2019 zo dňa 28. 06. 2019
ad.12. Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť na dnešnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil

Miroslav KALMÁR
starosta obce

.....................................................
Daniel Dudáš, Ing. overovateľ

...........................................................
Slavomír Šedro, overovateľ

