
Z Á P I S N I C A 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.10.2019 na OcÚ 

v Závade 

 

 

 

 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

 

 

Program:   

1) Otvorenie 

2) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3) Voľba overovateľov 

4) Vyhlásenie verejnej zbierky pre Júliu Holekovú 

5) 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: -   René Potkan 

       -  Slavomír Šedro 

        obecné zastupiteľstvo 

        volí 

        overovateľov zápisu            -   René Potkana 

         -   Slavomíra Šedra 

 

        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 informoval prítomných poslancov o tom že bol oslovený Zuzanou  

        Juhaniakovou na vyhlásenie verejnej zbierky pre Júliu Holekovú, ktorú postihli 

        nepríjemné zdravotné problémy, ktoré sa teraz znovu zopakovali. Ako povedala 

        Zuzana Juhaniaková, rodina je v zlej finančnej situácii a treba im pomôcť. Jediná  

        schodná cesta je vyhlásenie verejnej zbierky.  

        Poslanci sa jednoznačne vyjadrili že v tejto rodine je situácia ktorá vznikla chorobou 

        Julky Holekovej vážna a preto súhlasia s vyhlásením verejnej zbierky a navrhujú aby aj  

        Obec Závada prispela do tejto zbierky sumou 150,-€. 

        Starosta obce navrhol spôsob vyhlásenia zbierky tak, že tí čo sa rozhodnú prispieť môžu 

        Finančné prostriedky vložiť do pokladne obecného úradu, alebo vložiť na osobitný účet. 

        Tieto finančné prostriedky potom budú rodine odovzdané. 

 

        obecné zastupiteľstvo 

        schvaľuje 

        vyhlásenie verejnej zbierky pre vážnou chorobou postihnutú Julku Holekovú 

 

        obecné zastupiteľstvo 

        schvaľuje 

        Príspevok Obce Závada do vyhlásenej verejnej zbierky pre Julku Holekovú vo výške  

        150,-€ 

 

        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 

 

       Rôzne 

       Poslanec Martin Caban povedal že v minulosti aj on uvažoval nad niečím podobným, 

       mal som to aj vo volebnom programe, pomôcť verejnou zbierkou rodine maloletého 

       Janka Valacha z vybavením zapojenia elektriky do ich bytu, nakoľko oni v byre už  

       nemajú elektriku už niekoľko kokov. Momentálne som to vyriešil takým spôsobom, 

       že môj bývalý šéf v Bratislave im poskytol pôžičku na splatenie dlhu pre SSE vo výške 

       1500 €, ktoré mu budú teraz cestou mňa splácať. Aj tejto rodine by pomohla nejaká  

       Finančná pomoc pri splácaní tohto dlhu, samozrejme ak obec na to v rozpočte ešte má 

       nejaké finančné prostriedky. 

 

       obecné zastupiteľstvo 

       schvaľuje 

       Príspevok Obce Závada vo výške 150,-€ na splácanie pôžičky pre rodinu Valachovú 

       Tento príspevok bude vyplatený Martinovi Cabanovi, cestou ktorého sa pôžička spláca. 

 

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

          za každý jeden bod programu  zo dňa 30. 10. 2019. 

          Starosta predložil rekapituláciu uznesenia. 

 

          obecné zastupiteľstvo 

          berie na vedomie 

          Rekapituláciu uznesenia č. 5/2019 zo dňa 30. 10. 2019 

 

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

           obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil 

 

 

 

 

 

             

                   Miroslav  KALMÁR 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

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

      René Potkan. overovateľ                                         Slavomír Šedro, overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


