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ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU OBCE ZÁVOD
Rok 2012 bol pre obec významný najmä tým, že sa nám podarilo ukončiť všetky prípravné práce spojené
s 2.etapou kanalizácie a už od prvých dní roka 2013 sa začína so samotnými prácami.
Dobudovanie kanalizácie v obci Závod je spolufinancované z peňazí Európskej únie cez Operačný program
Životné prostredie a bude stáť 3,967 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Žilinská firma BCI, a.s. na základe
výsledkov užšej súťaže vybuduje kanalizáciu v dĺžke 5 434,5 metra, postaví päť čerpacích staníc a ku kanalizácii pripojí
365 domov.
Počas uplynulého roka sa pracovalo intenzívne a každá z aktivít bola dôležitá.
Spomeniem len tie významnejšie, pretože zabezpečovanie bežného života berieme ako
samozrejmosť.
Keďže finančné príjmy obce nie sú schopné pokryť takmer žiadne rozvojové
aktivity, potom väčšina aktivít obce je napojená na dotačné projekty vyhlasované
jednotlivými ministerstvami.
Dôležitou dotáciou boli peniaze z Envirofondu určené na čistenie
hydromelioračných kanálov v našej obci. V tejto výzve sme boli úspešní a dostali sme
19 000,- EUR. V rámci týchto prác sme vyčistili 5,65 km hydromelioračných kanálov, čo
sú vlastne všetky kanály odvodňujúce samotnú obec. Znížili sme hladinu spodných vôd
v okolí obce. Čo to v praxi znamená nemusím zdôrazňovať.
Obec Závod je aj v združení 8 obcí nášho regiónu Enviropark Pomoravie.
V rámci tohto združenia vyvíjame ďalšie aktivity smerujúce k získaniu peňazí z rôznych fondov, ale aj súkromných
spoločností. Veľkým úspechom bolo získanie dotácie z Nadácie SPP a Nafta a.s. vo výške 17 000,- EUR. Tieto financie boli
účelovo viazané na začatie prác na budovaní oficiálneho zberného dvora odpadov. Cieľom je vybudovať oficiálny zberný
dvor odpadov a otvoriť ho už na jar roku 2013.
Vedenie obce a školy úzko spolupracuje a obec sa snaží pomôcť najmä pri problémoch väčšieho rozsahu.
Tento rok po rokovaniach s vedením školy padlo rozhodnutie pomôcť pri dokončení výmeny okien a dverí. Vyčlenená
čiastka 10 000,- EUR tak poslúžila na výmenu starých okien a dverí , čím bola táto výmena dokončená teraz už v celej
budove.
V tomto roku sme pristúpili k plánovanej generálnej údržbe obecného vodovodu. Kvalitu vody určuje viacero
faktorov. Niektoré z nich dokážeme ovplyvniť, niektoré nie. Začali sme tými, na ktoré máme vplyv. Najskôr sa
skontrolovala samotná studňa. Jej hĺbka je v súčasnosti po premeraní 142 metrov. Čerpadlo v nej bolo osem rokov
a jeho výkon vďaka značnému opotrebovaniu poklesol. Prejavovalo sa to najmä jeho nestíhaním dočerpávať vodu do
zásobníkových nádrží v časoch letných špičiek. Chýbalo nám zároveň aj záložné čerpadlo, v prípade havárie hlavného
čerpadla. Riešením bola kúpa nového čerpadla a staré čerpadlo, keďže je stále funkčné nám teraz slúži ako záložné pre
prípad havárie. Ďalším krokom bola komplexná údržba vodárne. Previedli sme úplnú výmenu starých častí potrubia,
hlavného vodomeru a úplné vyčistenie obidvoch zásobníkov vody. Vymenili sme dávkovač chlóru. Pri vodárni sme
opravili oplotenie a vybudovali chodník medzi budovami v objekte vodárne. Postupovali sme odkalovaním na všetkých
dostupných hydrantoch. Z dôvodu každoročného zamŕzania vodovodu počas tuhých mrazov bola prevedená výmena
najslabšieho článku vodovodnej vetvy a to na moste ponad diaľnicou. Vďaka novej výstavbe rodinných domov prišlo aj
na rozšírenie vodovodnej vetvy do dvoch ulíc. V ulici Nad Jazierkom sme predĺžili rozvod obecného vodovodu o 100
metrov a v novovznikajúcej ulici v časti obce Jazero to bolo cca 250 metrov.
V tomto roku sme vypracovali a obecným zastupiteľstvom aj schválili Komunitný plán a Plán rozvoja našej
obce na nasledujúce roky. Ide o dôležité dokumenty, nakoľko určujú smer nášho rozvoja a samozrejme prihliada sa na
ne aj pri žiadostiach obce o rôzne dotácie a granty. Stanovili sme priority a jednou z nich sú aj naši seniori. Dlhé roky
plánovaný a neustále odkladaný dom seniorov sme sa rozhodli konečne riešiť. Začali sme žiadosťami o financie na
opravu budovy a následne aj s prieskumom situácie okolo možných prevádzkovateľov tohto zariadenia. Spočiatku
sľubné vyhliadky skončili neúspechom. Na tento druh aktivít v súčasnosti pre Bratislavský kraj nie je vyhlásená žiadna
výzva na možnosť uchádzať sa o dotačné prostriedky. Po dlhých rokovaniach sme sa rozhodli začať a situáciu aspoň
spočiatku riešiť vlastnými silami a prostriedkami. Potvrdili sme rozhodnutie, že samotný dom seniorov bude v budove
bývalej materskej školy a na rekonštrukciu sociálnych zariadení bolo vyčlenených 19 000,- EUR. Výsledkom bude
pripravená budova nielen pre 24 hodinové zariadenie pre seniorov, ale aj nové bezbariérové priestory pre ambulanciu
obvodného lekára. Tento bude presunutý tiež, nakoľko súčasné priestory už dlhodobo pre tento účel nevyhovujú.
Vzhľadom k náročnosti celého procesu a to nielen ekonomickej ale aj administratívnej, otvorenie zariadenia je
plánované na január 2014.
Je ťažké povedať čo je dôležitejšie, no v smerovaní obce máme jasno. Napredujeme len vďaka tomu, že
väčšina z nás už pochopila, že obec tvoríme všetci a preto aj vaša aktívna účasť na riadení obce prináša skutočné
a pozitívne výsledky. Ďakujem týmto všetkým, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a množstvom práce dennodenne
tvoria túto dedinu. Verím že nás bude stále viac a hrdosť zo spoločne dosiahnutých úspechov bude oprávnená.

Ing. Peter Vrablec
Starosta
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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE ZÁVOD
Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej území
trvalý

pobyt.

Obec

je

právnickou osobou, ktorá za
podmienok

ustanovených

zákonom č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí samostatne
hospodári

s vlastným

majetkom

a vlastnými

príjmami,

pričom

výkon

samosprávy je definovaný
v zákone č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1.

Geografické údaje

Geografická poloha obce:

severná časť okresu Malacky v Bratislavskom kraji

Susedné mestá a obce:

Veľké Leváre, Studienka, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján,
Lakšárska Nová Ves

Celková rozloha kat. územia obce: 4072 ha
Nadmorská výška:
Súradnice:

najnižšia nadmorská výška 150 m n.m., najvyššia 216 m n.m.

48°32′52″S 17°01′50″V

Obec Závod leží v severnej časti okresu Malacky v Bratislavskom kraji. Orograficky patrí do oblasti
Záhorskej nížiny a celku Borská nížina. Obec je v takmer rovinnom prostredí 158 – 168 m.n.m,
(stred 146 m n. m.) otvorenej
poľnohospodárskej

krajiny

ohraničenej na jej severnej a južnej
hranici
komplexmi

súvislými
Borských

lesnými
lesov.

Chotárom preteká potok Porec,
prameniaci pod Vysokou hôrkou. Vo
východnej časti chotára tečie potok
Grgás. Klimaticky patrí Závod do
typu krajiny s nížinnou klímou, s miernou inverzitou teplôt. Vegetačný kryt tvoria lesy, zvyšky
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pôvodných lúk a poľnohospodárskej kultúry. Národná prírodná rezervácia Abrod spolu s
východnou lesnatou časťou chotára obce Závod je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
s celkovou rozlohou 27 522 ha.

Obec Závod leží v centrálnej časti
Borskej nížiny a chotár vytvárajú prevažne
mladotreťohorné íly a piesky. O tejto časti
Záhoria sa dlho súdilo, že v najstarších dobách
bola

neosídlená,

alebo

osídlená

len

sporadicky. K prvému objavu na území
Závodu prišlo v roku 1888. Zistený bol
popolnicový hrob z mladšej doby rímskej,
konkrétne z druhej polovice 2. storočia a začiatku 3. storočia n. l. Najstaršie doposiaľ zistené stopy
osídlenia pochádzajú z konca doby kamennej, eneolitu, kedy na Záhorí evidujeme už pomerne
súvislé osídlenie.
Klimaticky patrí Závod do typu krajiny s nížinnou klímou, s miernou inverziou teplôt.
Priemerné januárové teploty sa pohybujú od -1C do -4C, priemerné júlové teploty dosahujú
hodnoty 19,5C až 25C. Oblasť je charakteristická inverziou teplôt, kedy teploty v zimnom období
dosahujú za určitých podmienok podstatne nižších hodnôt ako vo vyššie položených miestach
Slovenska. Zrážkove patrí k suchému až mierne suchému typu s priemerným ročným úhrnom 550650 mm.

Výmera katastrálneho územia obce : 2 737,37 ha
Výmera zastavaných plôch : 109,39 ha - 3,99 %
Výmera PPF : 1 337,33 ha - 48,85 %
Výmera LPF : 1 154,44 ha - 42,28 %
Dopravné napojenie obce na nadradenú cestnú
sieť : štátna cesta I-2 – Bratislava – Kúty, cesta
III/00250 – odbočka zo štátnej cesty I/2 do obce,
cesta III/00232 – Veľké Leváre – Sekule, cesta
III/50317 – Závod – Tomky, ďalej Borský Svätý Jur,
resp. Studienka, resp. Lakšárska Nová Ves.
Dopravné napojenie na železničnú sieť : železničná trať č. 110 – hlavný ťah ŽSR Bratislava – Kúty so
stanicou osobnej dopravy Závod.
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Charakteristika krajiny : Záhorská nížina – vysoko intenzívne poľnohospodársky obhospodarovaná
rovinná krajina.

1.2.

Demografické údaje

Národnostná štruktúra:

slováci

Náboženské zloženie:

rím.katolíci

Počet obyvateľov obce k 31.12.2012: 2 802 z toho muži 1 401, ženy 1 401
Kategória
0-3 roky
4-6 rokov
7-14 rokov
15-17 rokov
18-60 rokov
nad 60 rokov

SPOLU
99
123
212
96
1833
439

muži
54
58
113
40
952
184

ženy
45
65
99
56
881
255

Počet obyvateľov obce k 31.12.2011: 2 781 z toho muži 1 386, ženy 1 395
Kategória
0-3 roky
4-6 rokov
7-14 rokov
15-17 rokov
18-60 rokov
nad 60 rokov

SPOLU
97
86
271
102
1821
404

muži
48
41
134
50
944
169

ženy
49
45
137
52
877
235

Počet obyvateľov obce k 31.12.2010: 2 778 z toho muži 1 379, ženy 1 399
Kategória
0-3 roky
4-6 rokov
7-14 rokov
15-17 rokov
18-60 rokov
nad 60 rokov

SPOLU
114
82
245
138
1809
390

muži
54
49
111
67
935
163

ženy
60
33
134
71
874
227

Počet obyvateľov obce k 31.12.2009: 2 748 z toho muži 1 371, ženy 1 377
Kategória
0-3 roky
4-6 rokov
7-14 rokov
15-17 rokov
18-60 rokov
nad 60 rokov

SPOLU
98
83
255
113
1 788
411

muži
45
47
121
58
930
170

ženy
53
36
134
55
858
241

Počet obyvateľov obce k 31.12.2008: 2 736 z toho muži 1 364, ženy 1 372
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Kategória
0-3 roky
4-6 rokov
7-14 rokov
15-17 rokov
18-60 rokov
nad 60 rokov

SPOLU
92
82
263
107
1 788
404

muži

ženy

44
49
126
55
927
163

48
33
137
52
861
241

2820
2800
2780
2760

počet obyvateľov

2740
2720
2700
rok 2008

1.3.

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

Symboly obce

Symboly obce Závod sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou Z55/98.
PEČAŤ OBCE

Táto pečať sa používala v Závode v r.1622
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ERB OBCE
V modrom štíte so zlatým (žltým)okrídleným drakom s červenou
zbrojou stojaci strieborný (biely) strieborne (bielo) odetý sv. Michal
archanjel s červeným chocholom na prilbici v pravici so zlatým (žltým)
plamenným mečom, s ľavicou vbok.

VLAJKA OBCE
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách
červenej (2/6), modrej (1/6), bielej (1/6) a žltej (2/6). Vlajka má
pomer strán 2:3 a ukončená je dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny jej listu.

Symboly obce Závod sú zaevidované v Heraldickom registri
Slovenskej republiky pod signatúrou Z-55/98

1.4.

História obce

Prvá známa písomná zmienka o Závode (okrem nápisu na starom kostole z roku 1339 a potvrdenia
existencie starého kostola z roku 1450) je datovaná rokom 1557. Obec sa tu uvádza pod názvom
ZABOD. Nachádza sa v daňovom súpise poddanských dedín feudálneho panstva hradu Ostrý Kameň.

Jednou z prvých písomných zmienok sa môžeme stretnúť aj v kanonických vizitáciách
Šaštínskeho archidiakonátu.Vo vizitácii z roku 1626 sa napríklad dozvieme, že kostol padol za
obeť bočkajovcom, bol vyrabovaný, v roku 1622 ho spolu s oltármi znova posvätil varadínsky
biskup Ján Pyber. Hlavný oltár so sochou Panny Márie a sv. Michala bol v čase konania
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vizitácie v roku 1626 už opravený, ale ostatné dva bočné oltáre zostali len s provizórnymi
papierovými obrazmi a veriaci vôbec nevedeli, komu boli zasvätené…

V prácach historika PhDr. Petra Ratkoša CSc zo SAV, sa Závod spomína v súvislosti s urbárom
feudálneho Veľkolevárskeho panstva z roku 1592 a panstva Ostrý Kameň z roku 1665. Čo sa týka
Urbára veľkolevárskeho panstva z roku 1592, spomínajú sa role tohto panstva ... sú veľké 10 jutár,
ležia pri ceste do Závodu. Z latinského akuzatíva vyplýva, že pôvodný názov obce bol „Za vody“, resp.
„Za vodú“.
Prenesieme sa teraz o niekoľko storočí a nájdeme sa v stredoveku. Historické pramene z tohoto
obdobia

uvádzajú,

že

boli

dve

prívlastok”dedičné”. Prečo ”dedičné” a

osady

Závodov,

z

ktorých

jedny

mali

kde

vlastne ležali? Malo to byť vraj označenie
staršieho sídliska, resp. išlo o sídlo jestvujúce
blízko nejakého panského sídliska. Tak isto
ľudová slovesnosť hovorí, že pôvodný Závod
ležal – a pozor, tu sa názory opäť rozchádzajú,
lebo podľa jedných to bolo na Šišolákoch
a podľa druhých to bolo pri rieke Morave.
Predchádzajúce riadky o nálezoch pri rieke
Morave a aj spomienky starších ľudí, keď už môj dedo neraz spomínal veľmi časté nálezy starých
mincí v chotári, z ktorých si ako deti robievali prstienky a popredné miesto v jeho spomienkach
mala ”Boklovská” sú príčinou lokalizácie tej druhej varianty. Tu sa totiž nachádzalo nálezov najviac.
Tieto rôzne miesta lokalizovania pôvodnej polohy obce môžu mať s trochou nadsádzky ešte jeden
pôvod. Dajú sa pochopiť aj ako prechodné – respektíve dočasné obydlia v časoch núdze pri
vojenských nájazdoch a iných pohromách. Premiestnenie dediny ďalej od rieky mohol spôsobiť
napríklad aj pohyb nezregulovaného toku Moravy, ktorej záplavy strpčovali život dedinčanom až
pokým sa nepostavila dnešná hrádza . V našich úvahách sme už takto prešli úctyhodný kus histórie a
je načase spomenúť aj povesť, ktorá hovorí o tom, ako vlastne Závod vznikol:

V dávnych časoch teda viedla cez náš chotár cesta. Bola to cesta dôležitá, pravdepodobne obchodná.
Namiesto dnešných polí však boli tu samé jazerá a bariny, proste ”samá voda”. Tu uprostred vôd,
povedľa cesty stála krčma. Vzhľadom k jej umiestneniu sa o nej vravelo, že sa pôjde až do krčmy ”Za
vody”,

alebo,

že

sa

zastavia

v krčme

„Za

vodú“

a podobne.

Spojením a skloňovaním tohto mena prišla osada, ktorá sa tu časom rozrástla k menu ”Závody”. Od
30-tych

rokov

tohto

storočia

sa

volala

jednoducho

”Závod”.
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Iná, ale skoro totožná verzia vraví, že krčma stála pri križovatke v strede dediny na mieste rodinného
domu (dnes rodina Chvátalová). Mala sa volať ”Závad” a cestujúci sa zastavovali jednoducho ”Na
Závadze”.
Z historických prameňov vieme, že našim chotárom prechádzali až dve obchodné cesty, každá v inom
historickom období. Tá prvá je z doby rímskej.
Podľa rekonštrukcií jej pravdepodobnej trasy,
šla priamo cez dnešný Závod. Toto nám môžu
vysvetľovať nálezy rímskych mincí a spomenuté
hroby. Čo sa teda týka tejto prvej cesty, šlo
takmer isto o tzv. Jantárovú cestu. Podľa
starogréckej báje jantár sú skamenené slzy
nýmf, ktoré oplakávali tragickú a nečakanú smrť
Faethona, syna boha Hélia. Už v mladšej dobe kamennej patril jantár k ozdobám najbohatších žien.
Trasa tejto cesty podľa historikov viedla z Carnunta k Baltickému moru. Na území Slovenska to bolo
od priechodu cez Dunaj po hranici Slovenska s Moravou. Prechod cez Dunaj možno predpokladať v
Bratislave, alebo v Devíne. Ak Bratislavu stotožníme s Eburodunom, ktoré ležalo v priestore
osídlenom Keltmi – Bemi – magnagens, s ďalším údajom “Mineraferri”, potom trasa Jantárovej cesty
prechádzala týmito sídlami: Eburodunum – Bratislava, Felikia – Malacky, Meliodunum – Šaštín
(prechod cez rieku Myjavu), Strevinta – Skalica, Casurgis – Uherské Hradište, atď… Čo sa týka druhej
cesty, jej charakter ju takisto zaraďoval medzi cesty nadregionálneho významu. Tu nás zvádza
myšlienka, že by to mohla byť i tzv.Česká cesta, keď vlastne i obec patrila pod Ostrokamenské
panstvo a úlohou hradu Ostrý Kameň bolo túto cestu chrániť. No nie je tomu tak, nakoľko trasa
Českej cesty viedla z Bukovej smerom na Jablonicu a Senicu, čím nás míňala v značnej vzdialenosti.
Určitý osadníci tu podľa archeologických nálezov sídlili už v dobe rímskej (1. – 380. nášho letopočtu),
slovanské osídlenie sa predpokladá na našom území až koncom 5. storočia, ale či sa v tejto súvislosti
dá hovoriť o zaniknutých osadách ako obydliach našich predkov, to je ťažká otázka. Je totiž aj
predpoklad, že prví usadlíci, ktorí tu bývali a založili obec boli celuanti z Moravsko – Poľských hraníc.
Táto verzia sa čiastočne vzťahuje i na obce Moravský Sv. Ján a Sekule, s tým argumentom, že v týchto
troch obciach sa nosil rovnaký kroj, odlišný od iných krojov na Záhorí.
Za feudalizmu na čele obce bol richtár, ktorého volil zemepán. Tereziánsky urbár z roku 1767
prenechal voľbu richtára obci. Roku 1849 bol zrušený richtársky úrad a vytvorilo sa provizórne
obecné zriadenie, na čele ktorého stál predstavený obce. Po vzniku Česko-slovenskej republiky sa
volil nový správny orgán v obci – obecné zastupiteľstvo, z ktorého sa vybral užší orgán – obecná rada
za predsedníctva starostu. Obecná rada mala celý rad zaujímavých povinností.
(Vladimír Petrovič, Závod, Skalica 1997, s.17)
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Roku 1942 sa rozpustilo obecné zastupiteľstvo a zrušil sa úrad starostu obce. Pre výkon obecnej
správy bol určený vládny komisár. Roku 1944 sa znovu zaviedol úrad starostu. V roku 1945 nositeľom
štátnej moci v obci sa stal miestny národný výbor na čele s predsedom MNV. Predsedom národného
výboru bol 18.apríla 1945 zvolený zástupca demokratickej strany Vendelín Brinkač a podpredsedom
sa stal zástupca komunistickej strany Florián
Šišolák. Volení boli aj ďalší zamestnanci ako
poľnohájnik – Ignác Vrablec, opatrovateľ býkov –
Valentín

Trajlínek,

obecný

doručovateľ

–

Ferdinand Studenič, zásobovací referent – Štefan
Mikulič, vedúci notár – Ján Bielik a kancelárska
sila – Jozef Prachár. V roku 1990, po páde
bývalého režimu sa rušia bývalé MNV a obnovuje
sa funkcia starostu obce. V najstaršom období sa voľby richtára a obecnej rady konali na sv. Michala
a inštalácia do úradu bola 1.novembra, podľa pamätníkov však voľba richtára bývala na Ondreja
(30.novembra).
Dedinské voľby
Voľby sa podľa spomienok starých ľudí konali vždy na Ondreja. V tento deň sa určila hodina (dalo sa
to vybubnovať deň pre Ondrejom tak v podvečer, keď už ľudia prišli z poľa ) a celá dedina sa k
tomuto času zišla k obecnému domu. “Šecko sa tam zešµo a tam sa kričaµo …” - hovoria starí ľudia.
V tento deň bol zvolený Obecný pastier, Konšel, dvaja Hotari a Hlásny, ktorý vykonával i funkciu
Hrobára. Títo sa zväčša volili prvý a vyberali sa ľudia zásadne starší, najchudobnejší z dediny, ktorí
vďaka takýmto funkciám plateným čiastočne obcou a čiastočne naturáliami a darmi od ľudí, mohli
vôbec prežiť a nemuseli chodiť po žobraní. Keď sa vybavili tieto záležitosti, prišli na rad dôležitejšie
funkcie ako Richtár, štyria Úradé a štyria Prísažní. Richtár sa napríklad vyberal hlavne spomedzi
zemanov.
Bolo teda po voľbách a obec si zvolila nového richtára. Nakoľko robiť richtára bola veľká česť, tak i
odovzdávanie a preberanie funkcie sa robilo slávnostne. Obecní dom stál oproti Trom svätým (podľa
pamätníkov stál v minulom storočí na mieste dnes už bývalej materskej škôlky). O tomto vedel
každý, no iné to bolo s domom richtárovým a preto aj tento musel byť zreteľne označený. Na tento
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dom

sa

vždy

zavesila

tabuľka

s nápisom:

”

Obecní

richtár

”

Keď už teda starému richtárovi čas vypršal, tak nový richtár a štyria “úradé” išli ku starému richtárovi
pre tabuľku. Tento si príchodzích najskôr uctil drobným pohostením a napokon tabuľku odovzdal.
Tabuľka sa slávnostne priniesla k novému richtárovi a hneď sa aj pripevnila na dom. Teraz sa udalosť
musela poriadne osláviť a tak gazdiná, vlastne už pani richtárová pozvala všetkých dnu. Na stôl sa
prinieslo omáčky, dajakého údeného a nechýbalo vína. Pretože richtár so štyrmi úradnými boli
hlavný funkcionári v dedine,
bolo vhodné, aby si spolu
dobre vychádzali. Ak bola
dajaká porada, alebo sa o
niečom rozhodovalo, tak to
bola práve ich práca. Ibaže by
daktorého úradu zaskakoval
niektorý prísažný, ktorý boli
volený

práve

pre

takéto

prípady.
Richtári a starostovia obce.
1753 – Ján Drahoš – starosta
1775 – Ondrej Pollák
1784 – 1786 – Ján Milecz
prísažní : Ján Drahoš, Martin Novoveský, Jozef Martinovič
Ján Šurina, Andrej Polák, Martin Prelec, Ján Puškáš a Ján Zelenka
1791 – Pavel Žák
1837 – Adam Šurina
1843 – 1844 – Ján Diviak
1851 – Vavrinec Puškáš
1858 – Adam Šurina
obecní prísažní boli: Diviak, Prelecz, Štetina, Žáček
1880 – Martin Vrablec
1931 – Pavel Kopiar
členovia obecnej rady: Michal Studenič, Martin Šišolák, Ján Drahoš,
Michal Knotek, Michal Majzún
1932 – Mikuláš Klempa
členovia obecnej rady: Ignác Majzún, Florián Prelec, Štefan Dojčák,
Vendelín Brinkač, Imrich Šišolák, Michal Smrtič, Jozef Drahoš
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1932 – Jozef Drahoš
1939 – Ferdinand Šišolák
1945 – Vendelín Brinkač – predseda MNV
1945 – Martin Studenič
1946 – Florián Knotek
1946 – Jozef Valent
- Martin Jurkovič
1952 – Fedor Medúz
1952 – Florián Šimonovič
1957 – Matej Studenič
1959 – František Toman
1960 – 1976 – Ján Koch
1976 – 1986 – Jozef Šišolák
1986 – 1990 – Jozef Gajda
1990 – Emil Kučera – starosta OÚ
1990 – 1991 – Ferdinand Brinkač, poverený vedením OÚ
1991 – 1994 – Ferdinand Brinkač
1994 – 2010 - Jozef Gajda
2010 – Ing. Peter Vrablec

1.5. Pamiatky
Každý z nás kto aspoň trochu cestuje a všíma si krajinu okolo seba, občas zazrie popri cestách
no najčastejšie krížnych, stáť rôzne murované stĺpiky. V týchto sú umiestnené obrázky svätcov, alebo
kríže a vravíme im Božie Muky. Ľudia ich stavali z rozličných príčin a vraví sa, že sú i pozostatkami
križiackych vojen. Pútnikom slúžili najčastejšie ako orientácia, či ako
míľniky oznamujúce koľko cesty už prešli, a koľko ich ešte čaká. V zime
zase keď napadol sneh, tieto ich uisťovali, že nezablúdili,a stále kráčajú
po ceste.
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Jedna takáto Božia Muka stojí i na krížnych cestách v Závode, popri ceste na Tomky. Podobu
akú má dnes jej však určili ľudia až v tomto storočí (staval ju vraj Ondráš Šimunovič), síc hrubo sa
vystatujúc, že jej trojuholníkový profil ju robí výnimočnou, nakoľko
Božiu Muku takého tvaru nikde nenájdete. No nie vždy bola
murovaná. Boli časy, keď obrázok zdobieval iba
drevený kôl.
V ľudovom staviteľstve sú v obci dodnes
zachované jednoduché pozdĺžne domy, kolmo situované na ulicu. V takto
situovanom dome sa vizuálne uplatňujú štíty, ktoré sú buď jednoduché
trojuholníkové

alebo

ozdobnejšie

a honosnejšie

barokové

s použitím

polkruhových tvarov.

Dominantou obce sú dva veľké kostoly.
Najhodnotnejšou

stavebnou

pamiatkou v obci je v roku 1339
postavený v roku 1777 zrenovovaný
gotický, neskôr renesančne upravený
kostol Navštívenia Panny Márie.
Stojí na cintoríne ma hornom konci
a pôvodne bol zasvätený Michalovi
Archanjelovi, patrónovi obce. Po
vzniku nového kostola v obci koncom
19. storočia sa však patrocínium
starého kostola prenieslo na nový. Kostol sa vďaka zachovalosti pôvodného stredovekého stavu,
zaraďuje k cenným a hodnotným dokladom stredovekého sakrálneho staviteľstva u nás. Dnes sa
kostol Navštívenia Panny Márie nachádza na hornom konci dediny, na miestnom cintoríne. Je
obklopený ulicami a dnešným závodzanom to pripadá normálne. Vo vizitácii závodského kostola z
roku 1788 sa však doslova uvádza: ”... je umiestnený na hornom konci dediny, od ktorej je
vzdialený 180 krokov."
Objekt kostola je od 14. septembra 1963 kultúrnou pamiatkou a plne si zaslúži našu pozornosť.
Jeho vznik sa datuje podľa starého nápisu rokom 1339.
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Pôvodne gotický sloh zmenili stavitelia ovplyvnení renesanciou počas viacerých rekonštrukcií.
Svojou, v našom kraji ojedinelou, zachovanosťou pôvodného gotického stavebného základu, jadra
s

následnou

renesančnou

úpravou

bez

narušenia

akýmikoľvek neskoršími prestavbami, obvykle v týchto
záhorských končinách najčastejšie barokovými, sa kostol
zaraďuje k cenným a hodnotným dokladom stredovekého
sakrálneho staviteľstva u nás. Kostol bol novozaklenutý v
roku 1622 a z tohto roku pochádzali i fragmenty
nástenných malieb v presbytériu a lodi. Pôvodný oltár ani
maľby sa však nezachovali. Po svojej generálnej oprave v
roku 1622 bol kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi
a konsekrovaný bol sufragánnym biskupom Jánom
PYBEROM. Vtedy boli do oltára vložené aj relikvie sv.
Kolomana a sv. Ambróza a tiež písomný dokument o
posvätení kostola. V druhej polovici 18. storočia už značne schátralý kostol potreboval opravu.
Jeho dôkladná reštaurácia bola prevedená v roku 1777. Dnes je kostol zasvätený sviatku
Navštívenia Panny Márie (2.júla), pôvodne však ako už bolo spomenuté, bol zasvätený sv.
Michalovi archanjelovi. Keď sa postavil nový kostol a starý mal slúžiť viac menej ako cintorínska
kaplnka, bolo logické že ľud aj naďalej chcel, aby hlavným patrónom obce zostal sv. Michal. Nový
kostol bol preto zasvätený stáročia uctievanému patrónovi. Počas 1. sv. vojny boli kostolu
armádou odobrané obidva veľmi staré zvony (jeden bol posvätený biskupom Antonom Révayom,
druhý omnoho skoršie dnes už nevedno kým) a v obci zostal jediný zvon, dnes najmenší v novom
kostole. Až roku 1923 pričinením správcu farnosti Jána Bolla boli v Trnave uliate pre Závod tri
zvony, z ktorých jeden bol vyhotovený pre starý
kostol. Postavením nového kostola sa starý dostáva
do úzadia, no jeho údržba neprestáva. V súčasnosti je
kostol plne zreštaurovaný a používa sa aj na liturgické
účely.
Druhý, o 558 rokov mladší, ale väčší kostol
svätého Michala Archanjela, bol postavený v roku
1897 v historizujúcom novogotickom stavebnom
slohu. Projekty a rýchla výstavba kostola (1893-1897)
bola uskutočnená za účasti talianskych architektov.
S odstupom rokov je až neuveriteľné, aké veľké
prekážky museli pri stavbe byť prekonané. Samotne
stavebne náročný a neobvykle veľký objekt chrámu je
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navyše ešte aj položený na mieste malého jazera, ktorého vody, neskôr aj spodné, bolo treba
odvodniť a základy budúcej stavby spevniť mocnými kmeňmi stromov olší. Interiér kostola

nadobudol súčasnú podobu roku 1921, kedy bol vymaľovaný. V 19. storočí sa dedina značne
rozrastá a stúpa i počet obyvateľov (v roku 1665 mala obec 45 rodín poddaných, avšak v roku
1869 dosahuje počet obyvateľov 1492). Starý kostol už dávno nestačí. ”Do kostola sa sústreďujú
nielen farníci z materskej farnosti, ale tiež zo susedných mlynov, takže pre všetkých veriacich
nepostačuje...” - záznam vizitátora z r. 1788. Podľa pamätníkov, počas nedelí a sviatkov býval taký
plný, až sa muselo pristúpiť k opatreniam, kedy starší slobodní mládenci stávali za oltárom.
Pamiatka na tieto časy je vyrytá v podobe letopočtov a iných ornamentov na zadnej strane oltára
dodnes. Nebol to však len nedostatok miesta, ktorý tlačil našich predkov do výstavby nového
kostola. Za panovania Márie Terézie sa začína totiž uplatňovať požiadavka, aby cintoríny boli
mimo intravilánu obce a nie pri kostoloch. Toto sa občas nerešpektovalo až prišlo zákonné
nariadenie 120 - 121 z roku 1876. Toto už nepripúšťalo pochovávanie mŕtvych pri kostoloch v
obciach. Stávalo sa však i to, že sa vybudoval nový kostol okolo ktorého sa síce nepochovávalo, ale
naďalej sa pochovávalo pri starom kostole, ktorý slúžil
sčasti ako márnica a na slúženie zádušných sv. omší. Naši predkovia sa rozhodli tiež pre takýto
kompromis.Za pôsobenia správcu farnosti Jána Ťažkého začalo sa s výstavbou nového kostola. Bol
projektovaný talianskymi architektmi, a aj samotná stavba bola prevádzaná pod ich vedením.
Výstavba bola náročná, stavebnú parcelu tvorilo totiž jazero uprostred obce. Štvorročná stavba
tohto novogotického kostola bola ukončená 29. septembra 1897 jeho posvätením. Je zasvätený
sv. Michalovi archanjelovi. Interiér kostola nadobudol súčasnú podobu až roku 1921 za správcu
farnosti Jána Bolla, kedy bol vymaľovaný. Zvon, ktorý bol vo veži od roku 1897 bol doplnený
ďalšími dvomi

v roku 1923. Počas 2. sv. vojny boli dedina i kostol elektrifikované. V roku 1942

sa previedlo maľovanie oltárov, obnovil sa organ a krížová cesta. Po druhej svetovej vojne roku
1947 bol kostol opravovaný. Na vežu sa umiestnili hodiny a zvonku bola obnovená spodná,
navlhnutá časť kostola. V roku 1950 sa dokončila úprava okolo kostola a vybudoval sa park, ktorý
bol v tom čase jedným z najkrajších z okresu. Nasledovala výstavba jaskynky P. Márie Lurdskej.
Táto bola postavená v roku 1953. Počas komunistickej éry začal kostol značne chátrať, avšak od
roku 1989 práce na kostole prakticky neutíchajú. Pomocou zbierok, tvrdej práce farníkov a
obetavému vedeniu jednotlivých správcov farnosti, sa kostol postupne pretvoril až do súčasnej
podoby.
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Národná prírodná rezervácia Abrod bola vyhlásená v
roku 1964. Je súčasťou CHKO Záhorie. Lokalizovaná je v
prirodzenej medzidunovej depresii v nadmorskej výške
153 až 149 m n. m., na východe je ohraničená
železničnou traťou Bratislava – Břeclav, na západe
štátnou cestou Malacky – Kúty. Má rozlohu 92 ha.
Dôvodom

na

vyhlásenie

rezervácie

bol

výskyt

mokraďovej vegetácie v takej pestrej palete, že
reprezentovala takmer celú diverzitu mokraďovej
vegetácie Záhoria. Po rozsiahlych melioračných prácach
v nížinách Slovenska v šesťdesiatych a sedemdesiatych
rokoch predstavuje Abrod jeden z posledných zvyškov
vzácnej kveteny a vegetácie nielen v rámci Záhoria, ale aj v rámci celého Slovenska. Našlo v ňom
refúgium množstvo reliktných a ohrozených rašeliniskových a močiarnych druhov flóry aj fauny.
Takéto mokraďové komplexy patria medzi ohrozené v celosvetovom meradle a sú predmetom
ochrany zo strany Ramsarskej konvencie. Charakter
a vzhľad Abrodu sa v priebehu vývoja menil. Abrod
vznikol postupným zarastaním prirodzenej vodnej
plochy v medzidunovej depresii. Na začiatku
mladšieho subatlantika prevládali vo vegetácii
jelšové lesy. Krippel (1965) zaznamenal v peľovom
spektre výrazný ústup jelše v dôsledku ľudskej
činnosti v najmladšom období subatlantika. Lúčny
charakter Abrodu sa udržoval neustálym vkladom
dodatkovej energie - kosením, ktorá pôsobí proti návratu prirodzenou sukcesiou k jelšovému lesu.
Najlepší prístup na lokalitu je od železničnej stanice Závod, od ktorej vedie úzka asfaltová cesta
pozdĺž železnice takmer až po hranicu lokality.
Abrod

predstavuje

podlhovastú

terénnu

zníženinu tiahnucu sa v dĺžke asi 2 km pozdĺž
potoka Porec. V tejto zníženine sa vďaka vysokej
hladine

podzemnej

vody,

nepriepustnému

ílovitému podložiu a občasným záplavám vytvorili
vhodné

podmienky

na

vznik

mokraďovej

a rašeliniskovej vegetácie.
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V súčasnosti tvoria Abrod najmä slatinné lúky s bezkolencom belasým. Abrod je najväčším
komplexom

tohto

typu

lúk

na

Slovensku.

Spolu

so

zvyškami

vápnitých slatín a nížinných kosných
lúk tvoria hlavný predmet ochrany
územia. Abrod je však významnou
lokalitou aj kvôli výskytu viacerých
vzácnych a ohrozených druhov flóry
Slovenska. Milovníkom flóry je známy
ako významná botanická lokalita už od
roku 1923. Je jedinou lokalitou na
Slovensku so životaschopnou populáciou mečíka močiarneho, šašiny černastej, či vstavačovca
bledožltého. Okrem nich flóru lokality obohacujú aj ďalšie zo 116 ohrozených druhov rastlín, ktoré
tu nachádzajú svoje útočisko viaceré druhy orchideí ako napr. vstavač ploštičný, vstavač močiarny,
ale aj ľanček ľanovitý, rebríček slezinníkolistý a iné.
Mnohé vzácne ale aj hojné druhy rastlín sú významné pre úzku
väzbu vzácnych bezstavovcov na ne, napr. motýľov. Taký
krvavec lekársky je živnou rastlinou húseníc modráčika
krvavcového a modráčika bahniskového. Ohrozený horec
pľúcny je zas živnou rastlinou modráčika horcového. Tieto
motýle sú jedny z najzaujímavejších a v súčasnosti asi aj
najpreskúmanejšími motýľmi vôbec. Môže za to ich spôsob
života a osobitné nároky na prostredie. Okrem živnej rastliny
totiž k vývinu svojich húseníc potrebujú aj kolónie mravcov
rodu Myrmica, ktoré využívajú v záverečnej fáze svojho
dospievania sťaby adoptívnych rodičov. Kvôli týmto väzbám sú modráčiky veľmi zraniteľné na
zmeny prostredia a preto sú aj výborným ukazovateľom jeho zachovalosti. Abrod patrí
k najvýznamnejším miestam výskytu lúčnych a mokraďových druhov motýľov na Slovensku vôbec.
Popri vzácnych motýľoch sa na Abrode vyskytujú aj ojedinelé druhy chrobákov ako pižmovec
hnedý, bystruška potočná, či náš najväčší chrobák roháč obyčajný. Spomedzi vzácnych stavovcov
viazaných na lokalitu treba spomenúť kunku červenobruchú, netopiera obyčajného, kaňu
močiarnu či bobra vodného. Ten je za posledné desaťročie zodpovedný za „vodné hospodárstvo“
značnej časti lokality.
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1.6. Obchodné prevádzky v obci
Obchody s potravinárskym a zmiešaným tovarom, priemyselným tovarom, textilom a pod.:
COOP Jednota Senica
Rozličný tovar p. Stanková
Potraviny p. Studeničová
Mäso-údeniny – ALMAT
Mäso-údeniny - Hodáň
ELDAM
Potraviny p. Vidová
STAVEX – stavebniny
Rozličný tovar – Vrablec
Textil p. Nízka
Textil p. Ilešová
Kvetinárstvo ELA p. Hasáková
Novinový stánok – p. Blažeková
Záhradkárske potreby – Mária Gállová
Drogéria – Katarína Vachálková
Kaderníctvo, kozmetika:
Kaderníctvo p. Lopošová
Kaderníctvo p. Prekopová
Kozmetika p. Krajčírová
Ostatné prevádzky
PIZZA FELIX
reštaurácia DANTE

pohostinstvo u Marišky

ELDAM

AMALA
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CASINO

MENDOSINO

PIZZERIA ALEX

Ďaľšie firmy v obci
Firma ALMAT – výrobňa mäsových produktov
DAMONAX - Výroba drevených okien, dverí, nábytku, obkladov a interiérových prvkov
RICHTER RASEN SLOVAKIA s. r. o. - firma pestuje trávniky na výmere okolo 200 ha.
KOVEL – zameriava sa na montáž, opravu, údržbu vyhradených el. zariadení a výrobu

rozvádzačov nízkeho napätia
Ján Prelec – FEJA – zemné práce, nákladná doprava
DOPRÁVIA – Jozef Gajda s.r.o. – autobusová doprava, opravy
STAVEX s.r.o. – stavebná firma
Blažej Pavelka – opravy automobilov, EK
Robert Vrablec – autoklampiarske práce
AUTOSERVIS Blažek s.r.o.
Marián Studenič – nákladná doprava
Horváth Peter a Pavol – stolárska výroba
Peter Dojčák – obchod s drevom
VK Filip – inštalatérske, kúrenárske práce
Vrablec Dušan a Jozefína – výroba lokšov
Kamenárstvo – Izakovič Štefan
V obci máme mnoho ďalších občanov, ktorí podnikajú ako SZČO, prípadne majú svoje
prevádzky mimo územia obce.

ČESTNÝ OBČAN OBCE ZÁVOD
Obecné zastupiteľstvo v Závode na svojom zasadnutí dňa 7. Júna 2012 prijalo uznesenie č.
45/2012, ktorým schválilo udelenie titulu:
“ČESTNÝ OBČAN OBCE ZÁVOD” Mons. Štefanovi Vrablecovi
za mimoriadne zásluhy:
- pri šírení dobrého mena obce Závod na Slovensku i v zahraničí
- za dôstojné reprezentovanie obce Závod
- za vzorný príklad občianskej statočnosti
- za neúnavné úsilie o ľudskú dôstojnosť a lásku k Bohu.
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1.7. Výchova a vzdelávanie

Základná škola s materskou školou v Závode

Výchovu

a vzdelávanie

zabezpečuje

Základná

v obci
škola

s materskou školou. Jej súčasťou
je

základná

škola,

materská

škola, školský klub detí

Riaditeľ školy:

Mgr. Katarína Blechová

Zástupca riaditeľa pre ZŠ:

Mgr. Anna Jurkovičová

Zástupca riaditeľa pre MŠ:

Martina Alertová

Vedúca ŠJ:

Blanka Čembová

Ekonómka:

Stanislava Smrtičová

Adresa:

Sokolská 81, 908 72 Závod

Kontakt:

tel.: 034/7799265, www.zszavod.edu.sk

MATERSKÁ ŠKOLA – je v prevádzke denne od 6,30 do 16,30 hod. Navštevuje ju 75 detí
zaradených do troch oddelení. V MŠ je 6 učiteliek: M. Allertová, J. Slovinská, E. Hollá, J. Knéblová,
L. Hollá a M. Čutková.
V MŠ prebieha predprimárne vzdelávanie detí podľa školského programu FLORIAN, ktorý
vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED0.
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania v materskej škole. Dieťa získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo
vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Dieťa je
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propravené na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život
v spoločnosti.

V materskej

škole

sa

rozvíjajú

psychomotorické,

osobnostné,

sociálne,

komunikatívne, učebné a informačné kompetencie. Kompetencie sú spracované na základe
odporúčania Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 18. 12. 2006 o kľúčových kompetenciách pre
celoživotné vzdelávanie.
Vlastné zameranie MŠ:
regionálna výchova, poznávanie histórie,ľudových zvykov a tradíciíí, návštevy kultúrnych podujatí,
výučba nemeckého jazyka, posilňovanie individuálneho prístupu a podpora osobnostného rastu,
spolupráca s PPP Malacky, rozvoj verbálnej komunikácie,empatie,prosociálneho správania,
kooperácie, získavanie potrebných vedomostí a zručností , rozvoj tvorivosti, motoriky an
psychomotoriky, rešpektovanie rodinného prostredia, rešpektovanie osobnosti dieťaťa, ochrana
zdravia a bezpečnosti detí, práca v záujmových krúžkoch, spolupráca s rodinou, ochrana životného
prostredia, otužovanie, šport, vychádzky, výlety, láska k umeniu, estetické stenie, podnetné
vnútorné i vonkajšie prostredie,

oraganizovanie akcii v spolupráci s RZ pri MŠ.

V materskej škole sa realizujú projekty Škola podporujúca zdravie a Interkulturálne vzdelávanie
detí a dospelých.
Akcie v MŠ:
Dziňová výstavka, Zúbkové kráľovstvo – Allertová, kreslím, kreslím, maľujem – Allertová,
Záhorácky sláviček – Minxová, mám básničku na jazýčku – Čutková, detská olympiáda - Allertová,
Knéblová, predstavenie ku dňu matiek, divadielko v KD, Deň detskej radosti, športovo- pohybové
dopoludnie ku dňu otcov, predplavecký výcvik, rozlúčka s predškolákmi, výtvarné súťaže v CVČ –
Čutková, karneval v MŠ, návšteva hasičov, návšteva hospodárskeho dvora u Fabušovcov, branná
vycházka, výlet ZOO Bratislava, návštava zmrzlinárne v Závode, Vianočný koncert Mia, Kúzelník
v škôlke, Mikuláš v MŠ, Vianočná besiedka, cirkus v MŠ, hudobné predstavenie - zvieratká v ZOO
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – súčasťou základnej školy je aj školský klub detí, ktorý navštevuje 44
žiakov, a je v prevádzke denne. Deti tu majú priestor
na odpočinok, zábavu, rozvoj záujmov, prípravu
na plnenie si školských povinností, pre deti 1. stupňa
navštevujúce

ŠKD

platí

výchovný

program

vypracovaný kvalifikovanými vychovávateľkami ŠKD.
ŠKD je školské zariadenie, ktoré tvorí pre deti
priaznivý prechod medzi učením a rodinou. ŠKD má
funkciu

výchovnú,

vzdelávaciu,

regeneračnú,

kompenzačnú a sociálnu. ŠKD ponúka bezpečný a priateľský priestor, otvorenosť a toleranciu,
nestresujúce prostredie, pestrý program, aktivity rozvíjajúce kreativitu, činnosť podporujúcu
tímovú prácu, podoru iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti.
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Školský klub detí cielene motivuje deti vytvárať si návyky
na

aktívne

trávenie

voľného

času.

Aktivity

majú

oddychový, rekreačný, relaxačný a záujmový charakter.
Súčasťou program je aj príprava na vyučovanie, ktorá
umožňuje hravou formou a didaktickými hrami precvičiť
vedomosti nadobudnuté na vyučovaní. Cieľom výchovnovzdelávacej práce je posilňovať kvalitu sociálnych zručností
žiakov, prispievať k rozvoju kľúčových kompetencií
každého žiaka, nadviazať kontakt na základy položené v
predškolskom vzdelávaní, vhodne dopĺňať kompetencie
získané pri výchove v rodine, na vyučovaní, v škole.
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – súčasťou základnej školy je aj školská jedáleň, v ktorej sa stravuj 205
detí. V ŠJ pracujú: Blanka Čembová – vedúca ŠJ, Anna Benkovičová – hlavná kuchárka, Jana
Markovičová – kuchárka a Anna Studeničová – kuchárka, Slávka Knotková – pomocná kuchárka.
Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom, ku kultúre stolovania a dodržiavania
hygienických zásad. Strava v školskej jedálni je bohatá a pestrá, obsahuje dostatok čerstvého
ovocia a zeleniny. Deťom sú pravidelne podávané
rôzne mliečne výrobky. Strava je pripravovaná
podľa noriem s dôrazom na vyváženú štruktúru
jedál a zdravú výživu.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA – vyučovanie prebieha
v súlade s učebnými osnovami a učebnými plánmi
pre 1. a 2. st. ZŠ. Škola má primerané priestorové
aj materiálne podmienky, ktoré ďalej v spolupráci
s obcou a inými organizáciami rozvíja. Všetci jej
pedagogickí zamestnanci majú potrebné odborné
a pedagogické vzdelanie. ZŠ navštevovalo 211 detí,
počet tried 10, venovalo sa im 17 pedagogických
pracovníkov. Celkovo sa o výchovu, vzdelávanie
a bezpečnú

prevádzku

školy

staralo

33

zamestnancov. Škola zabezpečuje aj širokú ponuku
voľnočasových aktivít vo forme záujmových
krúžkov, tvorivých dielní a akcií školy na podporu talentov, schopností a zručností pre deti
a mládež v obci. V rámci projektu Otvorená škola poskytuje svoju počítačovú učebňu a prístup na
internet žiakom, rodičom aj ostatnej verejnosti.
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Štátny vzdelávací program – vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania
Školský vzdelávací program – základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a
vzdelávanie v školách, predstavuje významnú zmenu vo vzdelávaní, umožňuje posilniť autonómiu
školy. Vytvára priestor na uskutočnenie výchovy a vzdelávania podľa špecifického zamerania
školy, potrieb regiónu, zamestnávateľov, rodičov a ďalších zainteresovaných
Výchovný program – základný dokument, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno – vzdelávacia
činnosť v škole.
V roku 2012 sa deti MŠ, žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ vzdelávali v súlade so Štátnym vzdelávacím
programom ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2 podľa školských vzdelávacích programov.
Školské vzdelávacie programy boli rozpracované v zmysle vlastných cieľov výchovy
a vzdelávania. Smerovali k príprave žiakov na život, rozvíjaniu ich kľúčových kompetencií,
k príprave k celoživotnému učeniu. Dôraz sme kládli na rozvoj komunikačných, pracovných
a sociálnych kompetencií, medziľudských vzťahov, ochranu ľudských práv.
V škole boli vytvorené materiálno–technické podmienky pre neustále sebazdokonaľovanie
učiteľov tak, aby boli zabezpečené personálne potreby školy, zabezpečenie účinných opatrení
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a učiteľov.
Okrem plnenia školských vzdelávacích programov sa venuje osobitnú pozornosť
preventívnym opatreniam, ktoré boli tiež zamerané na ochranu zdravia, bezpečnosti,
rešpektovanie a dodržiavanie ľudských práv. Organizovali prednášky, besedy, kultúrne podujatia,
výchovné koncerty, realizovali projekty, venovali sa programom na ochranu proti nežiaducim
sociálno-patologických javom ako záškoláctvo, drogy, alkoholizmus, šikanovanie, rasizmus,
intolerancia.
Do ŠVP je začlenená aj novú prierezovú tému - finančná gramotnosť.
Správa o činnosti školy – spracovala Mgr. Katarína Blechová – riaditeľka ZŠ s MŠ Závod:
V priebehu školského roka sme zrealizovali mnohé projekty, na ktorých participovali naši
učitelia. Samotní učitelia sa postarali o to, že na škole pribudla ďalšia didaktická technika. Pani
učiteľky: Mirka Vrbinská, Janka Šišuláková a Berta Lukáčková po náročnom absolvovaní tento rok
úspešne ukončili štúdium AJ. Vďaka nim sme do školy dostali výpočtovú techniku v hodnote 3 600
EUR, za čo im úprimne ďakujem. Pani učiteľka Mgr. Vrbinská bola vybraná spomedzi absolventov
projektu na stáž: 10 – dňový študijný pobyt do Londýna,.
Podarilo sa nám vymaľovať chodbu na strednom podlaží, priestory MŠ, chodbu a sociálne
zariadenia v prístavbe. Na tento účel nám poukázali finančné prostriedky RZ pri MŠ a RZ pri ZŠ.
V staršej časti školy boli urobené nové nátery dverí. Svojpomocne sme rozšírili a zariadili zborovňu
na 2. stupni ZŠ. Počas prázdnin boli vymenené všetky obloky a dvere v školskej jedálni a kuchyni.
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Financie na tento účel sme získali z Obecného úradu Závod.Priestory ŠJ a školskej jedálne boli po
inštalovaní okien a dverí následne vymaľované.
Interaktívnu tabuľu a dataprojektor z projektu sme po ich úspešnej inštalácii začali naplno
využívať v novo pripravovanej „minipočítačovej učebni“ na 1. stupni.Chýbajú nám zatiaľ
nootebocky pre mladších žiakov, ktorých nákup bol po absolvovaní niekoľkých náročných stretnutí
s poslancami obecného zastupiteľstva na poslednom obecnom zastupiteľstve schválený.
Nakúpili sme množstvo učebných pomôcok, obohatili školskú knižnicu o nové knihy.
Bola vykonaná revízia kotolne, elektroinštalačných zariadení, protipožiarna kontrola vo
všetkých objektoch školy.
Žiaci školy a deti z MŠ sa zúčastnili na mnohých športových a kultúrnych podujatiach, kde
úspešne reprezentovali nie len našu školu, ale celú obec.
Deti so svojimi pani učiteľkami spoznávali historicky známe a zaujímavé miesta
Slovenska, Českej republiky, Rakúska, spoznávali širšie okolie nášho regiónu.
Úspechy školy, z ktorých sme sa spoločne s deťmi tešili.
Deviataci

dosiahli

aj

tento

rok

v celoslovenskom

Testovaní

žiakov

9. ročníka a testovaní Komparo veľmi dobré výsledky zo slovenského jazyka, prekročili sme
celoslovenský priemer.
Počas jesene sa rozbehli športové turnaje a preteky. Výsledky:
Malacký kilometer – Martin Martinec 1. miesto, Richard Chvátal 2. miesto, Laura Kučerová 2.
miesto, Kristína Martinusová 1. miesto.
Florbal dievčatá – 1. miesto, chlapci 2. miesto. Chlapci bojovali O pohár Podlužia v družobne škole
Lanžhot – získali 1. miesto.
Ďalej sme si sily merali v atletickej súťaži Kinderiáda, bežeckých pretekoch Hľadáme
nového Jozefa Plachého, Večernom behu zdravia, stolnotenisovom turnaji Sekuláčik.
Na stolonotenisovom turnaji v Borskom Sv. Jure Patrícia Trajlínková obsadila 3. miesto.
Pokračovali súťaže vo vybíjanej – mladšie žiačky – 2. miesto okres., floorbal „Orion cup“ –
mladšie žiačky 3. miesto, staršie žiačky – 1. miesto, postúpili do krajského kola, kde vybojovali 2.
miesto, OK streethokej – 1. a 3. miesto., OK v atletike

1. miesto Kristína Martinusová v dvoch

disciplínach – 600 a 300 metrov, v krajskom kole 3. miesto, Matúš Slovinský 3. miesto. Ako škola
sme zaujali v celkovom bodovaní úspešnosti na okresnom kole 3. miesto v rámci družstiev. Na
celoslovenských pretekoch v atletike získala Kristína 2. miesto a Marcel Žilavý sa stal majstom
Slovenska v štafetovom behu.
Zapojili sme sa do turnaja Minicool volejbal, v regionálnom kole sme skončili na 2. mieste.
Zlatá jeseň – pod týmto názvom prebiehala súťaž CVČ vo VV – 1.miesto kolektívne dielo
detí ŠKD, Viki Lisická – 2. miesto.
Vedomostné súťaže a olympiády:
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Nezaostali sme ani v tomto smere, do súťaže Informačno komunikačných technológií Bobor sa
zapojilo 55 žiakov, 19 žiakov bolo úspešných, do matematickej súťaže Všetkovedko 23 žiakov,
súťaž „Expergenialityschow“ 10 žiakov, „Matematického klokana“ riešilo 48 žiakov.
Okresné kolo matematickej olympiády úspešne vyriešili Samuel Schulz, Marcel Žilavý,
Jakub Kopiar, Erik Hupka získal 3. miesto, Marcel Žilavý 2. miesto, Simona Staňková 2. miesto.
Pytagoriádu počítalo v školskom kole 42 detí, v okresnom kole 7.
Literárne súťaže sa tiež niesli v znamení úspechov. zorganizovali sme už tradične obvodné
kolo, kde sme získali 3x 1. miesto a 1x 2. miesto. Erik Hupka zvíťazil aj v okresnom kole
a reprezentoval školu na krajskom kole v Bratislave.
Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku úspešne absolvovala Kristína Žáková.
Henrieta Zámečníková poslala svoju prácu do literárnej súťaže „Príroda je život pre
každého“, bola ocenená knižnou odmenou a jej práca bola zaradená medzi najlepšie.
Súťažné družstvo žiakov hájilo dobré meno školy v súťaži CO „Mladí záchranári“, obsadili 1.
miesto v okresnom kole a postúpili do krajskej súťaže.
Deti z turistické krúžku sa zúčastnili medzinárodnej olympiády turistických oddielov v ČR.
V rámci rôznych projektov sme spolupracovali s príslušníkmi PZ SR, Colnej správy ,
Záchranárskej služby, hasičmi, pracovníkmi SNSPĽP, „Enviroparku“, absolvovali sme rôzne besedy
o ochrane zdravia, odborné prednášky v oblasti nežiaducich patologických javov spoločnosti ako sú
šikanovanie, drogové závislosti, výchova k rodičovstvu, nebezpečenstvo internetu, atď.
Ďalšie aktivity a podujatia v priebehu školského roka:
Na škole pracovalo 15 záujmových krúžkov pod vedením pedagogických pracovníkov, trénerov,
rodičov a bývalých žiakov.
Zapojili sme sa do rôznych súťaží, niektoré sme na našej škole organizovali. „Zlatá jeseň“ –
výtvarná súťaž, „SPP“ – výtvarná súťaž, Exkurzia Bratislava, „Hodový beh“, Svetový deň výživy,
„Modrý tiger“ – filmové predstavenie, Didaktické hry a účelové cvičenia, výstava tekvíc v MŠ, „Hry
v prírode“ – MŠ, „Hravo ži zdravo“ – súťaž, „Šarkaniáda“, „Komparo“ – testovanie, exkurzia
v čokoládovni Kitze v Rakúsku, EXEL CUP – futbalový turnaj,výstavz kníh spojené s predajom,
Vianoce v škôlke a škole – tvorivé dielne, „Svetluškový pochod“, turnaje vo vybíjanej a florbale,
„Mikulášske večierky“, „Návšteva Mikuláša v ZŠ a MŠ“, „Vianočná akadémia“, „Vianočná besiedka
v MŠ“, „Enviropark hľadá talent“ – organizovanie podujatia, „Turnaj o pohár starostu obce
Lanžhot“, zájazd zamestnancov školy do Györu – Maďarsko, vedomostné olympiády, „Slovensko
bez drog“ – projekt, karneval, turnaj v ľadovom hokeji, „Zápis prvákov“, XIX. reprezentačný ples RZ
pri ZŠ, výchovné koncerty, „Zelený svet“ – výtvarná súťaž, „Multikultúrna výchova“ – projekt,
„Zúbkove pramene“ – recitačná súťaž, exkurzia vo hvezdárni v Brne, „Aktívna škola“ – projekt,
„SME v škole“ – projekt, „Kreslím, kreslím, maľujem“ – výtvarná spťaž, ORION FLORBAL CUP, Coca
cola Školský pohár – futbal, „Deňzdravých zúbkov“ – MŠ, „Apríl mesiac lesov“, „Deň Zeme“ –
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výchovný koncert, brigáda na školskom dvore, „Jazerinky“ – ochrana prírody, „Míla pre mamu“ –
kultúrne vystúpenie žiakov, „Prečo som na svere rád“ – literárna súťaž, „Týždeň hlasného čítania“
– ŠKD, „Čitateľský maratón“ – ZŠ, „Liga proti rakovine „ – kampaň, Ďeň narcisov – zbierka, „Deň
matiek“ – slávnostná akadémia, „POSTTEST“ – turnaj vo volejbale, „Snehulienka“ – divadelné
predstavenie, plavecký výcvik – MŠ, výstava secesného umenia v Bratislave, „Deň matiek“ –
rozhlasová relácia, „Hasprunská“ – turistický pochod v Studienke, atletika – okresné kolo, „Mladí
záchranári“ –súťaž CO, MDD – ukážky výcviku psov a techniky v spolupráci s riaditeľstvom Colnej
správy SR, „Dopravné ihriská“ – projekt, „Deň belasého motýľa“ – kampaň, zbierka, koncoročné
výlety,...

Školská kronika obsahuje prvé záznamy z roku 1948. Povereníctvo školstva a osvety so
súhlasom Ministerstva financií zriadilo v Závode Strednú školu s platnosťou od 1.
septembra 1948. V školskom
roku 1948/1949 bola aktivovaná
prvá trieda Strednej školy v
Závode a pričlenená ako neúplná
stredná škola k Národnej škole v
Závode. Túto triedu vyučoval
učiteľ

Alojz

Hlavenka.

Umiestnená bola v budove "na
špitáli".
V školskom roku 1949/1950 bola
Stredná škola v Závode už dvojtriedna a pod vlastnou správou. Za riaditeľa ustnovili od
1. 9. 1949 Jána Kalinčíka z Národnej školy v Suchohrade. V prvej triede sa učilo 29 žiakov
a v druhej triede 42 žiakov. V tomto roku ukončilo 10 žiakov školskú dochádzku. Školský
rok 1950/1951 sa začal 1. septembra 1950 slávnostným sprievodom žiakov obcou. Škola
mala v tomto školskom roku 4 triedy. Vyučovalo sa striedavo v triedach národnej školy.
Dňa 3. 5. 1951 sa začalo vyučovať v novostavbe národnej a strednej školy. Dňa 28. 6.
1951 prebehla kvalitatívna kolaudácia novostavby školskej budovy. Školskú budovu
začali stavať v septembri 1947 podľa plánu architekta Chutica z Bratislavy. Dokončenie
stavby previedol Stavokombinát Malacky. Budova bola zhruba dokončená v roku 1951.
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Pôvodne to mala byť prízemná päťtriedna národná škola. Podľa Jednotného školského
zákona z roku 1948 patrila obci Závod aj stredná škola, preto sa rozhodlo, že stavba
bude dvojposchodová s ústredným kúrením a bude v nej umiestnená aj stredná škola.
Mala byť pristavená telocvičňa a vyvlastnený dostatočne veľký pozemok pre dvor a
ihriská školy. V budove mali byť aj byty pre riaditeľov škôl a pre školníka. Závady zistené
pri kolaudácii a menšie dokončenie prác mali byť odstránené a prevedené do konca roka
1951. Budova stála 16 000 000 Kčs.
Perličky, školský rok 1949/1950:
30. 9. - 6. 10 - zber zemiakov na štátom majeri Priečne
23. 3. - 28. 3. - zalesňovanie
26. 4. - 28. 4. - pracovná brigáda učiteľov na novostavbe školy po 6 hodín denne
10. 6. - a cez prázdniny - hľadanie mandelinky zemiakovej (5 dní)
27. 6. - exkurzia na výstave priadky morušovej v Břeclave
- vlastivedná exkurzia do Lakšárskej Novej Vsi
- vlastivedná exkurzia do Plaveckého Štvrtka k výbuchu zemných plynov
13. 5. - exkurzia na výstave "Z dvojročnice do päťročnice" v Malackách
- sporenie na "Dobrú knihu" - objednané 21 kníh
11. 4. - účasť na Dni mládeže v Malackách - škola získala prvú cenu v speve stredných
škôl
Dňa 15.11. 1952 neodbornou obsluhou nového školníka ústredného kúrenie vznikol
požiar strechy na škole. Zhorelo od západnej strany 5 m krovu. Praskol tiež kotol
ústredného kúrenia. Súčasne s opravou ústredného kúrenia dokončili i výťah v kotolni
(montáž). Na jar zriadili žiaci so školníkom a uč. zborom park na južnej strane pred
budovou školy. Od novembra 1952 začali sme medzi žiakmi propagovať školské
sporenie. V máji 1953 bol stav úspor 8 995 Kčs. Pri peňažnej reforme 1. júna vymenili
peniaze v pomere 5:1. Dňa 4. 1. 1953 zriadili sme pri našej škole závodnú kuchyňu, v
ktorej sa stravujú všetci učitelia i s príslušníkmi rodiny. V januári 1953 zriadili v obci
materskú školu, ktorá je dočasne umiestnená v budove deväťročnej školy. Dňa 19.5.
podnikli sme celoškolskú vychádzku na št. majetky - Priečne a Tomky. Žiaci si prezreli
výkrmňu mladého dobytka a ošípaných, farmu vodnej a hrabavej hydiny, salaš, krížovú
sejbu, heter. kukuricu, ovocnú školku a umelú liaheň. Pri všetkom dostali žiaci výstižný
odborný výklad od odborníkov ŠM.
Perličky, školský rok 1953/1954:
21.9. - brigáda na ŠM Priečne - vyberanie zemiakov
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20.10. - Exkurzia školy do Bratislavy a návšteva výstavy " Vývoj vesmíru, zeme a
života",návšteva divadelného predstavenia " veselý sen".
16.11. - Spomienka na hrdinu kap. Jána Nálepku ( školská)
16.2. -Učitelia sa zúčastnili skúšok z nového slovenského pravopisu
27.3. - otvorenie Volebného agitačného strediska
28.4. - boli v našej telocvični celookresné telovýchovné preteky v "štyrboji". Pretekov sa
zúčastnili i naši žiaci
6.5.- prehliadka žiakov školským lekárom
Učiteľský zbor plne chápal veľký historický dosah prvých volieb do NV, preto sa už od
marca plne zapájal do predvolebnej agitačnej práce. Členovia uč. zboru mávali obdeň
referáty do MR. Vyzdobili a zariadili Volebné agitačné stredisko a denne mávali v ňom
službu. Predvolebnú náplň vnášali do dennej vyučovacej práce so žiakmi nacvičovali
programy na vystúpenia v AS, zapojili sa ako funkcionári do miestnej, okrskovej,
obvodových a okrskových volebných komisií. Pracovali ako agitátori, robili súpis voličov,
pomáhali zostavovať voličské zoznamy, legitimačné lístky a iné. Celý učiteľský zbor robil
rozpisy dodávok, súpisy hospodárskych zvierat, pripravoval kultúrne programy na
verejné oslavy.

1.8.Zdravotníctvo
Ambulancie v objekte Zdravotného strediska
Praktický lekár pre dospelých, MUDr. Ján Bobek
Ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Anna Gajdová
Zubná ambulancia, MUDr. Oľga Koncová
Lekáreň PRIMA, PharmDr. Jana Kimličková

1.9.

Spoločné úradovne pre obce - zamestnanci
V oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, ochrany životného prostredia,

cestnej dopravy a pozemných komunikácii – spracovanie príslušnej odbornej agendy – 2x
týždenne v našej obci.
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V oblasti sociálnej pomoci a opatrovateľskej služby – spracovanie príslušnej odbornej agendy
pre našu obec sa vykonáva na OcÚ Kostolište, jeden deň v týždni v našej obci.

1.10. Cirkev
Farnosť bola založená v roku 1630, kedy bola
postavená aj budova fary. Matrika sa v obci vedie od
roku 1666, avšak podľa Slovenského národného
archívu, najstaršie matričné záznamy z tejto obce sú z
roku 1663.
V obci je farský úrad, správcom rímsko-katolíckej
farnosti je Mgr. Peter Kudláč.

1.11. Pošta
Slovenská pošta, a.s, pracovisko Závod,
Sokolská 243, 908 72 Závod. Poskytuje služby pre
verejnosť

denne

okrem

soboty

a nedele.

Vykonáva

činnosti

ako

podanie,

preprava

a dodanie

listových,

balíkových

a peňažných

zásielok.

1.12. Kultúra
Kultúra – nehmotné dedičstvo našich starých otcov a materí, klenotnica ľudovej tvorby,
ktorú každý z nás dostáva do vienka od svojich blízkych už od svojho narodenia. Je len na nás,
aby sme to krásne prezentovali a ďalej uchovávali pre budúce generácie.
Na kultúrne vyžitie v našej obci slúži kultúrny dom. Je to
budova kde sídli obecný úrad, pošta,
knižnica, kino, spoločenské sály,
klubové priestory, kde sa pravidelne
týždenne stretávajú dôchodci a OZ
MY

HEPY.

Kino

sa

premieta

priemerne 1x mesačne. Kultúrny
dom je využívaný na zasadnutia
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obecného zastupiteľstva, na akadémie žiakov základnej školy,
na prezentačné akcie, predvolebné mítingy, zábavy, súkromné
oslavy, na skúšky dychovej hudby, cvičenia a podobne. V roku
2012 sa v našej obci či už v priestoroch kultúrneho domu, pri
PZ, na poľovníckej chate alebo na štadióne, uskutočnili
nasledovné akcie: Ples RZ, fašiangy, pochovávanie basy,
stavanie máje, deň detí, juniáles, Bez chleba hody, kultúrne leto pri PZ, súťaž vo varení gulášu,
hodová zábava, hodový futbalový turnaj, deň bosoriek, Katarínska zábava, stretnutie
s dôchodcami, Mikulášsky večierok, vianočné trhy, zabíjačka.
Knižnica

ako

kultúrna,

spoločenská

a vzdelávacia inštitúcia plní svoju najdôležitejšiu
úlohu v uchovávaní, spracúvaní a sprístupňovaní
knižničného fondu čitateľom. Knižnica je otvorená
v pondelok, štvrtok a piatok, týždenne 6 hodín.
Knižnica vo svojom fonde eviduje vyše 5 600 knižných
jednotiek.
Kniha - je zdroj poznania a oddychu
- je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas.
Knižnica je ako most do sveta nových informácií a zážitkov, a práve preto si to, čo máme
v knižnici chráňme, zveľaďujme a uchovávajme pre budúce generácie.

1. 13. Šport
1932-založený športový klubFutbalisti si vybudovali
svoje prvé futbalové ihrisko ,,pod borem,,(na konci
dediny,smer Veľké Leváre).1958-slávnostne otvorené
nové futbalové
ihriskoFutbalisti
hrali

pod

názvom ŠK ZÁVOD (http://tjzavod.webnode.sk)
Futbalový klub svojimi zápasmi zabezpečuje športové
vyžitie pre aktívnych i pasívnych športovcov, každú druhú
nedeľu počas futbalovej súťažnej sezóny. Futbalisti zorganizovali hodovú zábavu.
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A mužstvo – Futbal - Alexander Krajčír, Andrej Šíp, Ján Procháska, Jozef Procháska, Juraj
Šišolák, Marek Blecha, Martin Drahoš, Michal Dúška, Michal Susko, Miroslav Uhrinec, Patrik
Dojčák, Pavol Uhrinec, Radovan Brenkus, Radovan Majzún, Richard Andrla, Róbert Kováč,
Roman Babirát, Roman Blecha, Roman Žák, Tomáš Fazekaš

V našej obci sú športovci, ktorí reprezentujú obec v rôznych druhoch športu a kluboch.


Čemba Lukáš – Futbal



Čemba Marek – Futbal



Vrablec Martin – Futbal



Baláž Radovan - Karate



Dzúrová Vladimíra – Karate



Horváth Erik - Karate



Vrablecová Kristína – Karate



Vrablec Martin – Karate



Kúbek Ivan – Kung Fu



Belan Jakub – Box



Studenič Norbert – Box



Šišolák Mário – Box



Baňovičová Monika – Atletika



Palkovič Pavol – Atletika



Palkovič Tomáš – Atletika



Mário Blažek – Atletika, florball (za ZŠ)



Kristína Martinusová – Atletika, florball, vybíjaná (za ZŠ)



Ján Diviak – Stolný tenis

Základná škola - vybíjaná dievčatá: Dúšková Dominika, Reiselová Alexandra, Smrtičová Viktória,
Funtová Kristína, Majzúnová Romana, Mračnová Michaela, Koporcová Michaela, Martinusová
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Kristína, Malíková Ivana, Kochová Kristína, Studeničová Petra, Reifová Simona - 1. miesto v súťaži
Enviropark Pomoravie
Základná škola - Floorball chlapci: Zaklai Alexander,

Blažek Mário, Martinkovič Dominik,

Podkovčík Denis, Hajdin Dávid, Čermák Miroslav, Šittenhelm Šimon, Pavelka Matúš, Šíra Nicolas,
Zaťkovský Dušan, Krajčír Ľubomír, Alexander Nilokaj, Sauberer Martin, Hollý Oliver, Knotek
Dominik, Király Ondrej, Horváth Erik, Glassa Denis - 2.miesto – 12/2012 Enviropark Gajary,
1.miesto – okres Orion cup Stupava , 2.miesto – kraj, 2. miesto – okres Streethockey, 1. miesto - O
pohár Podlužia
Blue Diamonds - florbal dievčatá: Prelcová Diana, Figurová Petra, Martinusová Kristína, Ničová
Veronika, Trajlínková Patrícia, Žáková Kristína, Knotková Michaela, Eglová Michaela, Kučerová
Laura, Kučerová Vanesa, Sedláčková Lenka, Gálová Sofia, Chovancová Kristína, Kučerová Aneta 2.miesto – 3/2012 Orion cup Stupava , 2. miesto – 3-6/2012 Enviropark Gajary (trojkolový turnaj),
1. miesto - 12/2012 Enviropark Gajary (dvojkolový turnaj)
Midimax - volejbal dievčatá: Dúšková Dominika, Reiselová Alexandra, Smrtičová Viktória, Funtová
Kristína, Majzúnová Romana, Mračnová Michaela, Koporcová Michaela, Zámečníková Natália 1.miesto – okres, 2. miesto – oblasť
Turistický oddiel: vedie Mgr. Jana Jediná - Kopiar Adam, Vrabček Viliam, Ševečková Natália,
Brinkač Tomáš, Kubina Michal, Šišuláková Bibiana, Belanová Viktória, Dian Patrik, Hajdin Dávid,
Kopiar Jakub, Žilavý Marcel, Jurkovičová Kristína, Rišková Henrieta, Kochová Kristína, Kopčová
Jasmína, Lenghartová Hana - bol založený v roku 1984 ako turistický krúžok na ZŠ, 1985 sa krúžok
zmenil na turistický oddiel mládeže a stal sa súčasťou Klubu slovenských turistov a od roku 1990
má oddiel právnu subjektivitu a samostatnosť. Základom ich činnosti je pohyb a pobyt v prírode.
Pretekov turistickej zdatnosti sa pravidelne zúčastňovali od roku 1986 do roku 2009 s mnohými
víťazstvami v rámci kraja, Slovenska a mali zastúpenie aj v medzinárodnom kole - Sobotné výlety
do prírody – Hasprúnska 10, výlet na Kačín, výlet na Kamzík, Slovenský letný zraz turistov Vyhne,
Medzinárodná olympiáda turistických zrazov v Opave – ČR,
BOX
-

Belan Jakub - alias Kubo, boxuje od roku 2009, pôsobí v Amateur Boxing club Malacky, z troch
zápasov tri víťazné

-

Studenič Norbert - alias Sanchez, boxu sa venuje od roku 2009, pôsobí v Amateur Boxing
club Malacky, zo sedemnástich zápasov dvanásť víťazných

-

Šišolák Mário - alias Hruška, boxuje od roku 2009, pôsobí v Amateur Boxing club Malacky, z
tridsaťjeden zápasov dvadsaťštyri víťazných
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Kung – fu
-

Ivan Kúbek – 6 rokov členom Školy šeliem, ktorá sídli v Bratislave. Z tohto tradičného
čínskeho bojového umenia ovláda rôzne štýly boja ako Tang lang quan, flyin fist (lietajúce
päste), long boxing a základy z Tigra a Bociana.

Karate
V roku 2012 karatisti TJ Strojár Malacky opäť na sebe pracovali a svoje umenie predvádzali na
súťažiach a vystúpeniach. Závodský karatisti si medzi nimi udržali svoje významné miesto, najmä
Vladka Dzúrová, ktorá patrí k hlavním trénerom klubu má druhý najvyšší technický stupeň 1.dan
(čierny pás), ktorý je potvrdený Japonskou federáciou karate JKF. So svojími zverencami priviezli
z medzinárodnej súťaži v Maďarsku 6 medailí. O striebornú medailu v zápasení žien sa sama
zaslúžila. Svoje bojové umenie ukázala spolu s ostatnými účastníkmi na vystúpeniach v Letnom
ringu Ali Raisenauera a na jeseň na Memoriáli Aliho Raisenauera v boxe.
Asi najväčšej pocte sa Vladke dostalo, keď ju reprezentačný tréner SR v karate, Kyoshi Dr. Rastislav
Mráz, prizval so svojími zverencami na medzinárodný seminár karate do Ruska v Moskve. Tu naši
karatisti obhájili svoje bojové umenie pred majstrami a učiteľmi karate z Japonska. Jej zverenci
Vrablecová Kristína a Vrablec Martin, si úspešne zvyšujú technické stupne.
Futbal
-

Marek Čemba - začiatok kariéry v roku 1997 vo futbalovom klube ŠK SLOVAN Bratislava od
žiakov až do mužov,

potom od roku 2010 ako hráč druholigového českého klubu FK

VARNSDORF, v roku 2012 mal zranenie nohy takže rok bol mimo hru.
-

Lukáš Čemba - začiatok kariéry 1997 vo futbalovom klube ŠK SLOVAN Bratislava od žiakov az
do mužov, v zápätí na to sa mu stal úraz a to zranenie chrbtice, čo ho vyradilo z futbalu na
skoro 2 roky.

Po vyliečeni bol hráčom prvoligovej Prievidze . Od roku 2010 pôsobil v

moravskom klube FK Šumperk.
-

Martin Vrablec - mladý futbalový talent z liahne majstrovského Slovana, okrem iného
i reprezentant Slovenska v kategórií U19. Sezónu začal s juniorkou Slovana, kde sa po jesennej
časti umiestnili na 4.priečke s trojbodovou stratou na vedúce Levice. Za juniorku z pozície
krajného obrancu dal dva góly. Sezónu ale dokončil s A - mužstvom, ku ktorému sa pripojil po
poslednom zápase juniorky. V domácom zápase s AS Trenčín debutoval v Corgoň lige. No a v
poslednom kole v Ružomberku si zahral tiež.

- Žiaci: Martin Martinec, Nicolas Šíra, Ján Procházka, Ronald Chudej, Mário Blažek, Alexej Zaklai,
Samuel Karel, Michal Gašpar, Denis Podkovčík, Ľubomír Krajčír - Jaro 2012 - 9. Miesto, Jeseň 2012
- 4. Miesto, celkové umiestnenie - 4. miesto, skóre 42:18, celkový počet bodov 21, najlepší hráč:
Ronald Chudej, objav sezóny: Mário Blažek
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-

“A” mužstvo: Súčasný káder pozostáva z nasledovných 18-tich futbalistov pod trénerskou
taktovkou Jána Procházku, ktorý vdychujú život nášmu štadiónu a lákajú na svoje zápasy
stovky ľudí: Babirát Roman, Majzún Radovan, Kováč Róbert, Brenkus Radovan, Blecha Marek,
Blecha Roman, Žák Roman, Procházka Ján, Drahoš Martin, Andrla Richard, Šíp Andrej, Šišolák
Juraj, Uhrinec Pavol, Krajčír Alexander, Susko Michal, Marek Miženko, Patrik Moček, Uhrinec
Miro, Brunclík Juraj, Fazekaš Tomáš. v jarnej časti 2012 obsadili konečné 6. Miesto, v počte
inkasovaných gólov skončili tretí, po jesennej časti 2012/2013 obsadili 8. Miesto.

Hasiči- mladí hasiči z nášho Hasičského zboru sa aktívne zúčastňujú hasičských súťaži v disciplíne
požiarny útok s vodou a štafeta. V roku 2012 sa zúčastnili 5 súťaží, pravidelne organizujú nočnú
hasičskú súťaž (10 rokov zapojený do Hasičskej ligy), pravidelná účasť na okrskových a okresných
cvičeniach, zúčastňovali sa súťaží v okresoch Malacky , Senica, Skalica, Senec, Nové Mesto nad
Váhom, Trnava. Naši hasiči sa Hasičskej ligy zúčastňujú od jej vzniku a treba dodať, že rok 2012
bol 13. ročník tejto súťaže.

Atletika:
Pavol Palkovič – 6. miesto Majstrovstvá SR veteránov na dráhe 800 m, 1. miesto kategória
veteráni Bratislavský kros, 1. miesto kategória veteráni Memoriál Janka Jakubca Bratislava,
2.miesto kategória veteráni Beh Devínskou Kobylou, Dve míle Bratislava (prvá nedeľa v mesiaci
počas celého roka) – 4x 2. miesto, 1x 1. miesto
Tomáš Palkovič – 9. miesto Majstrovstvá Slovenska mužov v hale na 3 km, 3. miesto – člen štafety
na ČSOB Bratislava polmaratón, 3. miesto Plavecký Štvrtok, 2. miesto Rohatec, 2. miesto ŠaštínStráže, 2. miesto Moravský Písek, 1. miesto člen víťaznej štafety na Volkswagen Slovakia Run and
Fun, 3. miesto Smrdáky, 1 . miesto Bratislavský kros, 1. miesto Majstrovstvá SR štafiet v krose
Marianka
Monika Baňovičová - na majstrovstvách Slovenska dorastu obsadila tri druhé miesta v skoku do
diaľky, v trojskoku a v sedemboji, na medzištátnom stretnutí dorastu Česko – Maďarsko –
Slovensko zopakovala druhé miesto v trojskoku, v Čechách v rámci hosťovania získala 1. miesto v
prvej atletickej lige žien v behu na 100m prekážok

Stolný tenis - Ján Diviak - hráč stolnotenisového klubu ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján (B tím – okresná
6.liga), šesť víťazných zápasov z dvanástich (50% úspešnosť), účasť na Jánskej stolnotenisovej lige
a na turnaji O pohár starostu obce Moravský Sv. Ján, 1. miesto Jánska stolnotenisová liga, ročník
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2011/2012 (družstvo Trajlinky), 1. miesto KO JD na Slov. Bratislava, stolný tenis – muži do 70 rokov
(rok 2012), 1. miesto Jánska stolnotenisová liga, TOP 8 muži (rok 2010)
Športová streľba - putovný pohár predsedu PZ Závod (september 2012 Poľovnícka chata u
Šišolákov), v areáli chaty je stará a novovybudovaná strelnica na streľbu z malokalibrovky,
americký trap a poľovnícky parkúr, strelecké preteky, skúšobné streľby pre absolventov kurzov,
majstrovstvá okresu B-50
Kynológia:
Marek Miženko obhájil titul Najlepší stopár Záhoria
Saskia Ďurkošová vybojovala 1. miest v SVV 2
Martin Kozárek získal na hlavnej špeciálnej výstave v Nitre v triede dospelé suky (mimochodom
trieda s najväčším obsadením) hodnotenie “Výborná 1”
Štefan Rusňák obsadil na Oblastnej výstave v Rohožníku výborné 3. miesto
Milan Egl na výstavách v Rohožníku a v Malackách obsadil výborné 4. a 3. miesto v triede dospelé
psy
Saskia Ďurkošová v Malackách na Oblastnej výstave nemeckých ovčiakov vodila psa v triede
dospievajúce psy a „vybehali“ 1. Miesto

Na “Večeri šampiónov” boli ocenení títo športovci:
Diplom pre najúspešnejšieho mladého športovca a športovkyňu našej základnej školy
Mário Blažek

za Atletiku a florball. Jeho výsledky: 2. miesto beh na 100 m Enviropark Gajary,

Florball: 2.miesto – 12/2012 Enviropark Gajary, 1.miesto – okres Orion cup Stupava, 2.miesto –
kraj, 2. miesto – okres Streethockey, 1. miesto – O pohár Podlužia
Kristína Martinusová –za Atletiku, florball a vybíjanú. Jej výsledky: 3. miesto beh 600m, 1. miesto
beh 100m Enviropark Gajary, 1. miesto 1000m Malacký kilometer (staršie žiačky), 4. miesto
Memoriál Mgr. L. Damboráka, Florball: v družstve ZŠ dievčat 2. miesto okres, 2. miesto kraj
Enviropark Gajary, Vybíjaná: 1. miesto Enviropark Gajary,
V ankete Obce Závod o jej najlepšieho športovca roka 2012 sa na prvom mieste umiestnil: Norbert
Studenič - alias Sanchez, - borec z Amateur Boxing club Malacky,
V ankete o najlepšie športové družstvo obce Závod za rok 2012 sa na prvom mieste umiestnili Blue
Diamonds - florbalový tým dievčat
Titul “Športovec roka 2012” získlala všestranná atlétka Monika BAŇOVIČOVÁ, z Atletického klubu
Malacky
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1.14. Hasiči
V strede obce stojí hasičská zbrojnica. V
roku 2010 sme dostali do výpožičky z KHZ
hasičské auto. Hasiči v obci, pravidelne každý
rok organizujú stavanie máje, zúčastňujú sa
hasičských súťaží, poriadajú nočnú hasičskú
súťaž o pohár starostu obce ktorá má za tie
roky

už

dobré

meno

v širokom

okolí.

V posledných rokoch organizujú s finančným
prispením OÚ, ktorý zabezpečuje hudobnú produkciu po finančnej stránke, „kultúrne leto“ –
nedeľné popoludnia v parku pri hasičskej zbrojnici.

Správa o činnosti DHZ spracoval Juraj Egl – predseda DHZ v Závode:
V roku 2012 začína pracovať novozvolený výbor v zložení: Juraj Egl – predseda, Tomáš
Červenka – veliteľ, Miroslav Valent – tajomník, Peter Hajdín – hospodár, Romana Kozárková –
referent mládeže, Katarína Stanková – pokladník, Jozef Studenič – preventivár, Renata Vílemová –
predseda revíznej komisie, Vladimír Valent – strojník. Členovia výboru: Jaroslav Hrúz, Stanislav Egl,
Ing.Peter Vrablec, Silvia Hlavenková.
Ako po iné roky tak i v roku 2012 zorganizovali pre ZŠ s MŠ v Závode pri príležitosti sviatku
sv. Floriána deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici. Tento rok sme bol bohatý na výjazdy čo
bolo až 22 x a 4x technické výjazdy kde pretláčali kanalizáciu pre našu obec, 2 výjazdy k väčším
požiarom, ktoré boli pri železničnej trati a požiar drevenej stodole u pána Chovana č.d. 31. Treba
spomenúť veľké cvičenie pri Vojenskom výcvikovom priestore Záhorie, ktoré bolo riadené
Krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru Trnava a Bratislava. Zverené úlohy
a požiadavky splnili ako bolo požadované v rozkaze. Za toto bol udelený ďakovný list od Judr.
Vojtecha Valachoviča krajského riaditeľa Trnava. Na VČ sme si pripomenuli 125 rokov od založenia
DHZ Závod.

1.15. Rybári
Športový rybolov (predseda MO SRZ Závod - Ján Verner) - dobrovoľná záujmová
organizácia združujúca občanov SR, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva,
ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva. Združenie organizuje rybárské preteky aj detské preteky
a jeho členovia sa môžu pochváliť slušnými úlovkami a úspechmi z pretekov.
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1.16. Poľovníci
Poľovný revír Závod má celkovú výmeru 2878 ha, z toho 823 ha lesa. Je zaradený do
oblasti Záhorie, podoblasť Šaštín- Stráže S I/1 s hlavným chovom srnčej zveri a pridruženým
chovom diviačej zveri. Z ratincovej zveri sa v ňom vyskytuje ešte jelenia a danielia zver. Z drobnej
úžitkovej zveri je to zajac poľný, králik divý, bažant poľovný, jarabica poľná, kačica divá, hus divá a
sluka lesná. Prírodné podmienky pre zver, čo sa týka úživnosti revíru, sú priemerné. Čo sa týka
polohy a členitosti – striedanie lesných porastov s poľnohospodárskymi pozemkami, má tu zver
výborné podmienky pre život. To sa samozrejme odzrkadľuje na jej početnosti a kvalite. Lokality
ako Lizák, Rozumec, Markovec, Medáre, Košariská, Ose, Pelinky, Draková, Usranec, Kadub a iné
boli vždy pre zver veľmi atraktívne. Poľovnícke združenie Závod má svoje svetlé perspektívy do
budúcna, napriek v súčasnosti zložitým spoločensko-ekonomiským podmienkam. Zárukou toho je
početná omladina v našich radoch, jej dobrá symbióza so staršou generáciou poľovníkov, ktorí jej
zabezpečili aj pomerne dobré materiálne podmienky pre ďalšiu úspešnú poľovnícku činnosť.

1.17 Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Závod
,,Zostarnúť nie je umenie, umenie je vedieť starobu znášať.” J. W. Goethe
Začiatkom novembra 2003 obnovil svoju činnosť klub dôchodcov, neskôr po zaregistrovaní
Jednota dôchodcov na Slovensku – Základná organizácia Závod.
Uvedomili sme si, že pomáhať a prekonávať ťažkosti spojené v starobe, udržiavať kontakty medzi
sebou, stretávať sa v kolektíve a tak zaháňať zlé myšlienky a smútok je veľmi potrebné.
V našom klube sa stretávame každú stredu od 14:00 – 17:00 hod a poriadame tiež rôzne akcie a
podujatia. Klub sa nachádza v priestoroch KD v Závode na prízemí.
Pozývame všetkých, ktorí majú záujem prísť medzi nás, posedieť, podebatovať, spríjemniť si chvíle
pri spoločenských hrách v príjemnom prostredí pri šálke kávy či dobrom čaji.
Občianske združenie vzniklo v roku 1990 a v súčasnosti (rok 2012) zastupuje záujmy asi
76-tisíc seniorov. Na Slovensku žije asi 960-tisíc starobných a celkovo zhruba 1,3 milióna
penzistov. Úlohou združenia je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom
veku, poskytovať im sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc, podporovať celoživotné
vzdelávanie, organizovať kultúrne a spoločenské aktivity. Štruktúra združenia zahrnuje 8
krajských, 68 okresných a okolo tisícky základných organizácií po celom území republiky. Jednota
dôchodcov je aj členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG (Európska organizácia
starších ľudí) a ESO (Európska seniorská organizácia). Na IX. sneme v júni 2012 sa jej novým
predsedom stal Ján Lipiansky (64), vysokoškolsky vzdelaný ekonóm, ktorý pôsobil aj v komunálnej
politike. Vo funkcii nahradil Kamila Vajnorského (72), ktorý zostal čestným predsedom.
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Správa o činnosti ZO JDS v Závode spracovala Eva Eglová – predsedníčka ZO JDS v Závode:
Naša ZO JDS v Závode mala k 31. 12. 2012 74 členov. Na výročnej členskej schôdzi sme prijali
uznesenie schválené členskou schôdzou, podľa ktorého budeme napĺňať a rozvíjať programové
ciele, ktoré sú rozpracované v Pláne činnosti na rok 2012, ktorý obsahuje schôdzkovú činnosť,
kultúrne, spoločenské a športové akcie rozpracované na jednotlivé mesiace. Ich realizáciu
zabezpečoval výbor ZO za spolupráce s OÚ Závod, OO JDS Malacky, Enviropark Pomoravie Gajary,
ako i BSK Bratislava a MOS Modra.
Tak i rok 2012 sme privítali spoločným novoročným posedením s prianím zdravia, šťastia
a spokojnosti v kruhu najbližších.
Prvou fašiangovou akciou bol Krojový ples v Čejkoviciach. Bolo to krásne defilé krojovaných
chlapcov a dievčat tancujúcich Moravskú besedu. To, že i seniori sa vedia zabávať a na parkete to
poriadne roztočiť svedči i Ples seniorov v Bratislave. Fašiangy sme zavŕšili účasťou na Ženskom
chmate“ vo Vysokej pri Morave, ktorého vyvrcholením bolo „Pochovávanie basy“ a pokračovali
sme aj u nás v Závode, kde sa obnovila tradícia zvykov z minulosti za doprovodu DH Závockí
chuapci.
V marci sme v spolupráci s OÚ pripravili výstavu v MCK v Malackách pod názvom „Závod-minulosť
a súčasnosť“. Pri príležitosti MDŽ sme pripravili posedenie s občerstvením a v Národnom
tenisovom centre v Bratislave na koncerte hudobnej skupiny Lojzo a záver patril Michalovi
Davidovi so svojou skupinou. V rámci jarného upratovania sme upratali interiér sedliackej izby
i náš klub, ako i parčík pred OÚ a pri kostole. Návštevu Termálparku vo V. Mederi sme využili 2krát. Tradične navštevujeme aj výstavu kvetov „Flóra Bratislava“.
V máji sme sa zúčastnili vo Vysokej pri Morave športovoturistického stretnutia seniorov okresu
Malacky, kde v súťažiach zabodovali aj naši seniori. Kraj. šport. hier a turist. zrazu seniorov
v Malackách sa zúčastnil aj náš člen Ján Diviak, ktorý si v stolnom tenise vybojoval 1. miesto a tak
si zabezpečil účasť na šport. hrách vo Zvolene – nezúčastnil sa, bol na dovolenke v Chorvátsku.
V auguste Združenie obcí Enviropark Gajary zorganizovalo športovokultúrne stretnutie seniorov
„Do gumákem dálej dohodzí“. Pri šport. Výkonoch jednotlivcov bolo veľa smiechu, pretože každý
sa chcel čo najlepšie umiestniť a vyhrať. Na spoločnej dovolenke v Chorvátsku sme boli 16 z nášho
klubu a 6 bolo v Tunise.
Členovia Obecnej rady a seniori v Drösingu nás pozvali na spoločné posedenie pri hudbe v záhrade
farského úradu – zúčastnil sa výbor ZO a starosta obce. V Tvrdoniciach sme sa zúčastnili prednášky
„O zdravej výžive“ spojenú s predvádzaním a doprevádzanú dych. hudbou Mistřínska pětka.
Medzinárodný deň starších ľudí – 1. Október – slávnostná čl. schôdza s občerstvením
a odovzdávaním vyznamenaní III. Stupňa – Kvapilová T. – živ. Jubileum „80“ + lit. Činnosť,
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Vilémová J. – aktívna, dlhoročná členka ZO, Egl. Ľ. – aktívna činnosť a pomoc pri akciách,
vyznamenanie II. strupňa – Eglová E. – predsedníčka ZO JDS.
V októbri sa v klube krstilo a spievalo – pokrstená 3. Kniha T. Kvapilovej pod názvom „Prez Závody
je chodníček, za Závody kríž“.
Muzikálu „Světáci“ – vystúpenie pražských umelcov sa zúčastnilo 23 členov ZO. Pri príležitosti
„Medzinárodného dňa vojnových veteránov“ sme si uctili pamiatku položením kytice červených
makov k Pomníku padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne.
V rámci jesenného upratovania sme poupratovali v klube, v sedliackej izbe, brigáda pred OÚ
a v parčíku pri kostole. V spolupráci s OÚ naši členovia vyzdobili adventný veniec pred OÚ.
Na Katarínskej zábave, ktorej sa zúčastnilo 250 ľudí, ako i hostia z Drösingu sme ponúkali bohaté
občerstvenie i tombolu, do ktorej prispeli členovia ZO, a rôzni sponzori, za čo im ďakujeme.
Enviropark Pomoravie usporiadal v Závode pre seniorov okr. Malacky prednášku „Bezpečná jeseň
života“ o trestnej činnosti páchanej na senioroch.
Enviropar zorganizoval súťaž v pečení vianočných koláčov, súťaž v kreativite výrobkov, výrobu
adventných vencov a zábavu pri dychovke. V porote, ktorú starostovia jednotlivých obcí sme
obdržali bohatý darček – balík a poukážku v hodnote 100 € na autobus od spoločnosti OFOTRAVEL
Lozorno.
V rámci predvianočných vystúpení „Adventné Malacky“ – sme sa zúčastnili koncertu vážnej hudby
v ktorom hud. umelci „Moyzesovo kvarteto“ predviedli skladby známych hud. skladateľov.
V predvianočnom zhone – krásny umelecký zážitok. A na záver sme oslávili „Vianoce v klube“ –
výzdoba stromčeka, rozhovory pri medovníčkoch a koledách – spomínanie.
V priebehu roka sme blahoželali našim členom k ich významnému život. Jubileu: 60, 70, 75, 80-ke.
Rekondično-liečebných pobytov v kúpeľoch sa zúčastnilo 10 členov, 2 naše členky boli delegované
na Okresný snem JDS v Malackách, 2 naše členky sa zúčastnili pri prevedení predčasných
parlamentných volieb ako členky volebných okrskových komisií, 2 naše členky spievajú pri
pohrebných obradoch.
Okrem spomínaných aktivít máme ešte ďalšie sny do budúcna a aby sa nám všetky splnili,
potrebujeme najmä zdravie a účinnú spoluprácu všetkých našich členov.
Záverom by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa na našej práci podieľajú, podporujú našu
činnosť a pomáhajú nám.
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1.18. Občianske združenie MY HEPY
Správa o činnosti OZ MY HEPY – spracovala Mgr. Zlatica Šišoláková
OZ MY HEPY je nepolitické, dobrovoľné,
záujmové združenie. Združenie vzniklo na základe
iniciatívy Mgr. Zlatice Šišolákovej, Kataríny Jurovatej
a Ivety Izakovičovej v apríli 2012. Do skupiny dobrovoľníčok pribúdalo čoraz viac nadšencov.
V súčasnosti sa združenie skladá z jedenástich členiek. Jeho hnacím motorom ako matiek je túžba,
zabezpečiť deťom a ich rodičom spoločne strávené chvíle.
Cieľom združenia je podporovať všetky činnosti súvisiace s aktívnym využívaním voľného
času detí, mládeže a dospelých v oblasti kultúry, športu, ľudových tradícií a rozvíjania
a zachovávania duchovného dedičstva. V dnešnej dobe chce ponúknuť deťom nové priateľstvá
a vzťahy, z ktorých možno
a ukázať

im

čerpať podporu

možnosti

aktívnejšieho

a efektívnejšieho trávenia voľného času.
V priebehu roka boli poskytnuté finančné
prostriedky

od

sponzorov,

partnerov,

podnikateľov, starostu, verejnosti a mnohých ľudí
s veľkým srdcom. Vďaka tomu boli zabezpečené
rôzne podujatia zamerané pre deti a mládež:
Oslavu dňa našich ratolestí – MDD dňa 26. mája 2012 strávili počas krásneho počasia pred
Obecným úradom v Závode v rozprávkovom štýle, kde si deti prešli stanoviská s rozprávkovými
bytosťami a súťažami, za ktoré dostali sladkú odmenu. Ich deň im prišiel spríjemniť kúzelník
s predstavením, skákací hrad, maľovanie na tvár. Šikovnosť našich policajných psov prišiel
predviesť KZ zo Závodu.
Zájazd zorganizovaný v mesiaci august a zábava na termálnom kúpalisku vo Veľkom
Mederi. Dopravu zabezpečil OÚ Závod.
Dňa 18. augusta 2012 sa konal indiánsky a kovbojský deň, kde deti mohli prísť v maskách
indiána, alebo kovboja. Vyrobiť si mohli vlastné čelenky, strieľať z luku a voziť sa s kovbojmi na
koňoch. Čas strávený v kúzelnej prírode na chate na
Šišolákoch nám dovolilo úspešne zorganizovať Poľovnícke
združenie Závod.
Sprievod bosoriek dňa 22.septembra2012 spojený
s výstavou strašidelných dziní, diskotékou a ohňostrojom.
Akcia zorganizovaná v parku pri Hasičskej zbrojnici
v Závode.
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Dňa 2.decembra 2012 zavítal do obce Závod Mikuláš. Mikulášsky program začal
rozsvietením vianočného stromčeka a zaspievaním krásneho anjela pod jedličkou pred Obecným
úradom. Celý program sa uskutočnil v spolupráci obce Závod.
Združenie sa zúčastnilo aj na vianočných trhoch a prezentovalo svoje aktivity.
Združenie MY HEPY vyslovuje úprimne poďakovanie všetkým, ktorí podporili ich ciele
a aktivity. Ďakujú všetkým, ktorí venovali združeniu svoj voľný čas, ale aj sponzoring na prípravu
jednotlivých aktivít združenia.

1.19 Organizačná štruktúra obce

Orgány obce vo volebnom období - od 23. 12. 2010 – 2014
Starosta obce:

Ing. Peter Vrablec

Zástupca starostu obce:

Ing. Mária Středová k 31. 8. 2012 požiadala o uvoľnenie z funkcie
JUDr. Richard Hollý - 9. 10. 2012 vymenovanie do funkcie

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9
Hlavná kontrolórka obce:

Mgr. Iveta Balejčíková

Poslanci Obecného zastupiteľstva:
1. Ing. Mária Středová

NEKA

2. JUDr. Richard Hollý

KDH

3. Miroslav Kopiar

KDH

4. Richard Rusňák

KDH

5. Jozef Prelec

KDH

6. Dana Prekopová

NEKA

7. Bc. Štefan Mikulič – od 17.03.2011

SNS

8. Mgr. Zlatica Šišoláková – od 08.12.2011

SDKU-DS

9. Bc.et.Bc. Lukáš Klvač - od 07. 06. 2012

SDKU-DS

Ing. Oľga Zajícová

SMER – SD – vzdala sa mandátu 15. 5. 2012

Vratko Studenič

SNS – vzdal sa mandátu

Viera Králová

SNS – zomrela
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Rada OZ do 07. 06. 2012
JUDr. Richard Hollý, Miroslav Kopiar, Jozef Prelec, Ing. Mária Středová, Ing. Oľga Zajícová
Rada OZ od 07. 06. 2012
JUDr. Richard Hollý, Miroslav Kopiar, Jozef Prelec, Ing. Mária Středová, Mgr. Zlatica Šišoláková
Pri obci pracovali do 15. 02. 2012 nasledovné komisie v zložení:
Komisia finančná
Predseda:
Členovia:

Ing. Mária Středová
Ing. Oľga Zajícová, Vratko Studenič, Viera Králová, Elena Šišoláková

Po vzdaní sa mandátu poslanca Vratka Studeniča, bola komisia doplnená poslancom Bc. Štefanom
Mikuličom, po úmrtí poslankyne Viery Královej bude komisia doplnená v januári 2012.
Komisia školsko-kultúrna
Predseda:
Členovia:

Viera Králová
Ing. Mária Středová, Dana Prekopová, Anna Lepková

Po úmrtí poslankyne Viery Královej bude komisia doplnená v januári 2012.
Komisia životného prostredia
Predseda:
Členovia:

JUDr. Richard Hollý
Richard Rusňák, Jozef Prelec, Katarína Stanková

Stavebná komisia
Predseda:
Členovia:

Ing. Oľga Zajícová
Miroslav Kopiar, Vratko Studenič, Anna Dvoráková

Po vzdaní sa mandátu poslanca Vratka Studeniča, bola komisia doplnená poslancom Bc. Štefanom
Mikuličom.
Komisia verejného poriadku
Predseda:
Členovia:

Miroslav Kopiar
Jozef Prelec, JUDr. Richard Hollý, Dana Prekopová, Elena Maxianová
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Pri obci pracovali od 15. 02. 2012 nasledovné komisie v zložení:
Komisia finančná
Predseda:
Ing. Mária Středová
Členovia:
Ing. Oľga Zajícová,
Elena Šišoláková, tajomník

Bc.

Štefan

Mikulič,

Mária

Středová,

Mgr.

Zlatica

Šišoláková,

Stavebná komisia
Predseda:
Ing. Oľga Zajícová
Členovia:
Miroslav
Kopiar,
Anna Dvoráková, tajomník

Ing.

Bc.

Štefan

Mikulič,

Kultúrno-športová komisia
Predseda:
Jozef Prelec
Členovia:
Ing.
Mária
Anna Lepková, tajomník

Středová,

Dana

Prekopová,

Emília

Zajícová,

Komisia verejného poriadku
Predseda:
Miroslav Kopiar
Členovia:
Mgr. Zlatica Šišoláková,
Richard Rusňák, Elena Maxianová, tajomník

JUDr.

Richard

Hollý,

Dana

Prekopová,

Bc.

Štefan

Mikulič,

Komisia životného prostredia
Predseda:
JUDr. Richard Hollý
Členovia:
Jozef
Prelec,
Katarína Stanková, tajomník

Richard

Rusňák,

Sociálno-školská komisia
Predseda:
Dana Prekopová
Členovia:
JUDr. Richard Hollý, Mgr.
Mgr. Peter Kudláč, Emília Zajícová, tajomník

Zlatica

Šišoláková,

Ing.

Oľga

Zajícová,

Pri obci pracovali od 07. 06. 2012 nasledovné komisie v zložení:
Komisia finančná
Predseda:
Ing. Mária Středová
Členovia:
Mgr. Zlatica Šišoláková, Bc. Štefan Mikulič, Miroslav Kopiar, Richard Rusňák, Elena
Šišoláková, tajomník
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Komisia stavebná a životného prostredia
Predseda:
JUDr. Richard Hollý
Členovia:
Miroslav Kopiar, Ing. Mária Středová, Bc. Štefan Mikulič, Jozef Prelec, Richard
Rusňák, Anna Dvoráková, tajomník
Kultúrno-športová komisia
Predseda:
Členovia:
tajomník

Jozef Prelec
Ing. Mária Středová, Dana Prekopová, Lukáš Klvač, Emília Zajícová, Anna Lepková,

Komisia verejného poriadku
Predseda:
Miroslav Kopiar
Členovia:
Mgr. Zlatica Šišoláková, JUDr. Richard Hollý, Dana Prekopová, Bc. Štefan Mikulič,
Lukáš Klvač, Elena Maxianová, tajomník
Sociálno-školská komisia
Predseda:
Dana Prekopová
Členovia:
JUDr. Richard Hollý, Mgr. Zlatica Šišoláková, Richard Rusňák, Lukáš Klvač, Peter
Kudláč, Emília Zajícová, tajomník

Obecný úrad v Závode
Sídlo: Sokolská 243, 908 72 Závod
IČO: 00 310 158

DIČ: 2020380131

tel.: 034/7799254, 7799312

fax: 034/7799324

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Malacky, č.ú. 3203250003/5600
e-mail:

starosta@obeczavod.sk, sekretariat@obeczavod.sk, stavebnyurad@obeczavod.sk,
uctovnik@obeczavod.sk
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rada
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1
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1
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1

Samostatná

Samostatná

Samostatná

Odb. referentka 1

Odb. referentka 1
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Opatrovateľská
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služba

0

3,5

Štruktúra obecného úradu

Na obec boli zákonom prenesené niektoré úlohy štátnej správy. Zároveň boli obci
poskytnuté od štátu potrebné finančné prostriedky na vykonávanie týchto činností.
Obec vykonáva prenesené kompetencie:
správu administratívnej agendy, ekonomickú činnosť, správu daní a poplatkov, mzdovú agendu,
hlásenie pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR, matričnú činnosť, základné školstvo,
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vykonávanie pôsobnosti pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, ochrana prírody
a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia, výkon štátnej správy
na úseku stavebného poriadku, technické zabezpečenie prevádzky obce, systém štatistických
podkladov a zisťovaní.
Originálnou kompetenciou ktorá prešla zo štátu na obec a je financovaná z vlastných prostriedkov
obce je opatrovateľská služba. Opatrovateľskú službu poskytuje obec občanom na základe zákona
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci z znení neskorších predpisov.
Ďalej obec vykonáva ako svoju originálnu kompetenciu osvedčovanie podpisov a listín
a osvedčovanie podpisov na registroch trestov.
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce .
Obecný úrad nie je členený na odbory, administratívni zamestnanci vykonávajú
nasledovné činnosti:
- finančné účtovníctvo, verejné obstarávanie, miestne dane a poplatky, správa verejnej zelene,
správa vnútorných vecí, matrika, evidencia obyvateľov, verejnoprospešné služieby, dopravy
a cestného hospodárstva, podnikateľsko-obchodná činnosť, obecného majetku, pokladňa
Obecného úradu, agenda pre školstvo, výstavba, stavebná činnosť, ochrany životného prostredia,
personálne a mzdové veci, správa kina, knižnice, vzdelávania, mládeže a športu, spoločenských
obradov, spolupráca s cirkvou, referát sociálny a opatrovateľskej služby.
Administratívni zamestnanci: Dvoráková Anna, Lepková Anna, Maxianová Elena, Ing. Mrázová
Anna, Stanková Katarína, Šišoláková Elena, od 1. 8. 2011 Emília Zajícová.
V priebehu roka 2012 sme neposkytovali opatrovateľskú službu.
Ďalší zamestnanci: Prachár Jaroslav, Smrtič Bohumil, Šišolák Ferdinand, Jarmila Kalmová.

1.20 Nefinančné ukazovatele vrátane informácií o vplyve činnosti účtovnej
jednotky na životné prostredie a zamestnanosť
Obec svojou činnosťou zabezpečuje aby subjekty pôsobiace v obci dodržiavali normy
a predpisy týkajúce sa skvalitnenia životného prostredia a čistoty ovzdušia.
Prostredníctvom vykonávania aktivačných prác na obci napomáhame občanom dlhodobo
nezamestnaným aby nestratili pracovné návyky a aby sa taktiež podieľali na zveľaďovaní obce. Na
uvedenú činnosť v r. 2011 nebola poskytnutá dotácia z ÚPSVaR.
Vykonávame separovaný zber plastov, papier, akumulátorov, skla, pneumatík,
elektroodpadu. Odvoz komunálneho odpadu je vykonávaný v pravidelných dvojtýždňových
intervaloch. Obec zaplatila v roku 2012 za odvoz, separáciu a uloženie odpadov 59 934,46 €,
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príjem od občanov a organizácií z obce v roku 2012 bol 48 314,82 €.
Cieľom opatrení - separovania odpadu bolo v čo najvyššej miere zamedziť ukladaniu odpadov
mimo povolené priestory a zabrániť k značnému znečisťovaniu životného prostredia.

2. EKONOMICKÉ ÚDAJE
2.1. Obec a jej úlohy
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania
a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce
alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje
úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi
krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce, slúži na plnenie úloh
obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený
zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na
verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia
s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy
rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu
obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu
vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do
ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z.
o štátnej štatistike.
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Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného
účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie
a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele
majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku hospodárenia
účtovnej jednotky v roku 2009 v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a opatrenia MF SR,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie a obce a v znení opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto
predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie a obce. Zákon č.431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19 stanovuje povinnosť overenia individuálnej
účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí
byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je
zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky
ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru
ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia
účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy
činností:
-

inventarizáciu,

-

kontrolu bilančnej kontinuity,

-

kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,

-

zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,

-

kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
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-

kontrola zaúčtovania odpisov,

-

doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,

-

kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
-

zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,

-

zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia, konečné
zostatky ostatných súvahových účtov,

-

zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Od roku 2010 sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka.

2.2. ROZPOČET obce Závod na rok 2012 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom
rozpočtovom (kalendárnom) roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy
a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým
osobám pôsobiacim na území obce, obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov
a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce ako aj zo
zmlúv. Zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtovým organizáciám zriadeným
obcou.
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov požaduje v rozpočte verejnej správy uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie /vymedzenej
na základe § 4 ods. 4 cit. zákona a opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia/, a to pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej
správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív.
Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie zabezpečujú rôzne spoločenské úlohy
nevýrobnej povahy. Ich prostredníctvom štát plní prevažnú väčšinu svojich hospodárskoorganizačných, kultúrnych, výchovných a iných funkcií.
Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie hospodária s rozpočtovými prostriedkami
a s prostriedkami prijatými od iných subjektov a zostavujú svoj rozpočet príjmov a výdavkov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže obec použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Obec môže svoje úlohy
financovať aj z prostriedkov

združených s inými obcami, so samostatnými krajmi a s inými

právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
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Plnenie rozpočtu a vybraných finančných ukazovateľov obce
-

bežný rozpočet, v ktorom uvádza údaje o bežnom rozpočte príjmov a výdavkov na príslušný
rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení podľa
rozpočtovej klasifikácie. Príjmy bežného rozpočtu tvoria položky 111, 121, 133 a kategórie
210, 220, 240, 290, 310 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky bežného rozpočtu
tvoria kategórie 610 až 640 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.

kapitálový rozpočet, v ktorom uvádza údaje o kapitálovom rozpočte príjmov a výdavkov na
príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení podľa
-

rozpočtovej klasifikácie. Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 230, 320 ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 710, 820
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.

-

finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

-

na stavoch a obratoch bankových účtoch uvádza stavy a obraty bankových syntetických účtov
a analytických účtov, ktoré má obec Závod otvorené podľa účtovej osnovy a postupov
účtovania pre rozpočtové organizácie a obce.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet na rok 2011 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08. 12. 2011 uznesením č.135/2011.
Bol zmenený:
zmena schválená dňa 15. 02. 2012, uznesením č. 12/2012
zmena schválená dňa 13. 04. 2012, uznesením č. 26/2012
zmena schválená dňa 10. 10. 2012, uznesením č. 82/2012
zmena schválená dňa 07. 12. 2012, uznesením č. 96/2012
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Po poslednej schválenej zmene bol rozpočet obce Závod na rok 2012:

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Bežné výdavky RO

Rozpočet na rok 2012
998 859

Rozpočet po zmene 2012
1 315 086,38

951 359
35 000
11 500
1 000
998 859

1 090 463,03
56 446,33
150 776,02
17 401,00
1 160 265,79

523 162
15 180
40 000
420 517

504 322,19
38 228,74
40 000
467 714,86

2.2.1. Bilancia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012
Položka:
100 - Daňové príjmy
111 - výnos dane pre územnú samospr.
121 - miestne dane
133 - miestne poplatky
134 – dane z výkonu činnosti

200 - Nedaňové príjmy
211 – príjmy z podnikania
212 - príjmy z prenájmu
212 – RO – príjmy z prenájmu

221 - správne poplatky
222 – pokuty, penále
223 – admin. poplatky a iné platby
223 – RO – admin. poplatky a iné platby

240 - úroky z vkladov
243 – úrok z finančného hosp.
292 - ostatné príjmy
292 – RO – ostatné príjmy

300 - Granty a transfery
311 – tuzemské bežné granty
312 - Transfery v rámci verejnej správy

2009
plnenieť
578 094
484 384
40 299
43 993
9 418

2010
plnenie
492 122
395 404
42 785
43 535
10 398

2011
plnenie
570 383
475 705
37 984
46 296
10 398

2012
plnenie
604 541,34
486 902,19
50 550,48
54 240,81
12 847,86

127 302
0
20 559
0
20 125
33
79 782
0
227
0
6 576
0

126 527
1 500
19 348
0
20 850
0
68 597
0
0
88
16 144
0

144 863
1 800
20 172
1 509
16 934
0
70 537
11 277
0
209
21 250
1 175

166 461,76
11 919,79
23 671,64
1 020,82
16 409,84
0
83 646,08
16 380,85
0
274,66
13 138,08
0

408 033
0

387 874
0

311 410
2 000

336 913,64
3 000,00

-

na matriku

2 674

2 784

2 787,95

-

na stavebný úrad

2 356

2 460

2 571

2 603,07

-

na školstvo

353 798

345 278

286 934

293 214,00

-

školstvo – poukazy

-

školstvo – predškoláci

-

motivačný príspevok

-

pomôcky v hmotnej núdzi

-

Žiaci zo SZP

-

na dávky v HN – stravovanie

-

pozemné komunikácie

2 790

0

0

0

5 771,00

0

0

0

3 772,00

114

0

0

315

275

365

249,00

0

0

0

1 000,00

1 360

1 061

1 396

1 196,00

134

128

136

136,20

0
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-

životné prostredie

393

312

315

302,60

-

register obyvateľov

894

902

912

923,67

-

na rodinné prídavky

865

679

242

89,63

-

na aktivačnú činnosť

350

580

9 852

-

na voľby

4 546

1 486

0

1 322,52

-

komunálne voľby

0

1 439

0

0

-

referendum

0

504

0

0

-

povodne

0

1 010

0

0

-

transfér na vykrytie PD

40 118

29 086

-

sčítanie ľudu

-

bez chleba hody

-

posilňovňa

0

0

0

3 000,00

-

ochrana obce pred vnútornými vodami 0

0

0

17 546,00

-

VO – rekonštrukcia elektroinštalácie osvetľovacej sústavy 0

0

3 000,00

0
0

0

0

0

0

2 903

0

0

1 000

0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bežné príjmy spolu:

1 113 429

1 006 523

1 026 656

1 107 916,74

1150000
1100000
1050000

bežné príjmy

1000000
950000
rok 2009

Položka:
230 - Kapitálové príjmy
233 – predaj pozemkov

320 – Kapitálové granty

rok 2010

rok 2011

2009
plnenie
680
680
16 597

321 – granty
322 – transfér zo ŠR

rok 2012

2010
plnenie
13 793
13 793
4 332

16 597
0

2011
plnenie
17 722
17 722
110 000

4 332
0

0
110 000

2012
plnenie
38 555,20
38 555,20
17 891,13
17 891,13
0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------Kapitálové príjmy spolu:
17 277
18 125
127 722
56 446,33

140000
120000
100000
80000
kapitálové príjmy

60000
40000
20000
0
rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ZÁVOD ZA ROK 2012 – po konsolidovanej účtovnej závierke
53

2.2.2. Bilancia výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2012
600 - Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia - KZ
Výdavky verejnej správy- voľby – 111
Výdavky verejnej správy – 41
Finančná a rozpočtová oblasť - 41
Všeobecné služby – matrika- 111
Všeobecné služby – register -111
Transakcie dlhu – 41
Ochrana pred požiarmi – 41
Ochrana pred požiarmi – 46
Správa a údržba ciest – 111
Správa a údržba ciest – 41
Nakladanie s odpadmi – 41
Nakladanie s odpadovými vodami – 41
Ochrana prírody a krajiny – 41
Ochrana prírody a krajiny - 111
Ochrana životného prostredia -41
Ochrana životného prostredia -111
Rozvoj obcí – stav. Úrad – 111
Rozvoj obcí – 41
Zásobovanie vodou – 41
Zásobovanie vodou – 46
Verejné osvetlenie – 41
Verejné osvetlenie – 11H
Bývanie a OV – 41
Zdravotníctvo – 41
Rekreačné a športové služby-41
Rekreačné a športové služby-111
Knižnica – 41
Ost. Kultúrne služby – 41
Nábož. a iné spol. služby Vzdelávanie - základné vzdelanie - 41
Vzdelávanie - predškolská výchova – 41
Vzdelávanie – predškolská výchova - 72
Vzdelávanie – predškolská výchova – 46
Vzdelávanie – predškolská výchova – 111
Vzdelávanie - základné vzdelanie - 111
Vzdelávanie - základné vzdelanie - 72
Vzdelávanie - školské stravovanie - 41
Vzdelávanie - školské stravovanie - 72
Vzdelávanie – školský klub - 41
Vzdelávanie – školský klub - 72
Sociálne zabezpečenie - staroba
Sociálne zabezpečenie – soc. služby
Sociálne zabezpečenie- dávky-111
Ďalšie sociálne služby - 41
Dávky soc. pomoci - škola – 111

Spolu

Rozpočet 2012
1 322,52
227 331,57
5 090,72
2 787,95
923,67
2 756,30
10 079,00
822,95
136,20
2 280,93
60 036,07
33 734,82
1 942,44
17 546,00
8 144,93
302,60
2 603,07
336,60
26 263,37
12 772,26
23 931,54
3 000,00
12 482,86
5 039,24
9 869,87
3 000,00
60,00
21 968,10
1 499,74
1 549,92
80 499,00
4 912,00
10 000,00
3 772,00
299 985,00
1 074,00
33 492,00
11 059,86
21 325,00
326,00
2 131,36
2 184,12
264,63
126,84
1 270,00
972 037,05

Skutočnosť 2012
1 322,52
227 331,57
5 090,72
2 787,95
923,67
2 756,30
10 079,00
822,95
136,20
2 280,93
60 036,07
33 734,82
1 942,44
17 546,00
8 144,93
302,60
2 603,07
336,60
26 263,37
12 772,26
23 931,54
3 000,00
12 482,86
5 039,24
9 869,87
3 000,00
60,00
21 968,10
1 499,74
1 549,92
80 499,96
4 911,88
10 000,00
3 772,00
299 985,00
1 074,09
33 491,10
11 059,49
21 324,94
326,40
2 131,36
2 184,12
264,63
126,84
1 270,00
972 037,05
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700 - Kapitálové výdavky
Funkčná klasifikácia
Odpadové hospodárstvo – 41
kanalizácia – 41
Multifunkčné ihrisko - 41
Plynof. Jazero projekt - 43
Vodovod - 43
Plynof. Jazero - 46
Vodovod - 46
Dom služieb - 46
Odpadové hospodárstvo - 72
Školstvo – 131B
spolu

Rozpočet 2012
68,15
132,00
780,00
2 160,00
907,78
10 594,97
1 689,84
4 896,00
17 000,00
110 000,00
148 228,74

Skutočnosť 2012
68,15
132,00
780,00
2 160,00
907,78
10 594,97
1 689,84
4 896,00
17 000,00
110 000,00
148 228,74

2.2.3. Bilancia finančných operácii za rok 2012
Položka:

Rozpočet v €

400 - Príjmové finančné operácie

140 776,02

140 776,02

110 000,00

110 000,00

40 776,02

40 776,02

40 000,00

40 000,00

-

Zostatok prostriedkov z predch. roku

-

Prevody z finančných fondov

800 - Výdavkové finančné operácie

Skutočnosť v €

- Splácanie úveru
40 000,00
40 000,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.3. Plán rozpočtu obce Závod na roky 2013 – 2015:
Názov položky
Príjmy
celkom

príjmy bežného rozpočtu
príjmy kapitálového rozpočtu
finančné operácie príjmové
Výdavky
celkom

skutočnosť skutočnosť skutočnosť skutočnosť
2009
2010
2011
2012

Plán 2015
v €

5 869 808

1 075 963

1 121 265

1 113 429 1 006 524 1 026 657 1 107 916,74

56 446,33

1 043 228
4 462 584

1 067 686
0

1 104 056
0

65 052 140 776,02

363 996

8 277

17 209

1 130 374 1 028 754 1 037 405 1 160 265,79

5 861 531

1 075 963

1 121 265

40 000

957 151
4 820 380
84 000

1 005 963
0
70 000

1 077 265
0
44 000

+ 18 642 + 182 026 + 144 873,30

+8 277

0

0

17 277

18 124

131 064

22 748

127 722

944 195

962 558

950 173 972 037,05

výdavky kapitálového rozpočtu

147 661

15 836

47 232 148 228,74

38 518

50 360

40 000

Rozdiel rozpočtu obce za rok

Plán 2014
v €

1 261 770 1 047 396 1 219 431 1 305 139,09

výdavky bežného rozpočtu
finančné operácie výdavkové

Plán 2013
v €

+ 131 396
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1400000
1200000
1000000

príjmy celkom

800000

bežné príjmy

600000

kapitálové príjmy

400000

finančné operácie

200000
0
rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

1200000
1000000
800000

výdavky celkom

600000

bežné výdavky
kapitálové výdavky

400000

finančné operácie

200000
0
rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

Obec Závod od roku 2009 tvorí „Programový rozpočet“ obce Závod. V programovom rozpočte na
sú výdavky obce Závod v 16 programoch. Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú
oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných
cieľov, ktoré si samospráva stanovila. Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele,
ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v
nasledujúcich troch rokoch.
Výdavky rozpočtu obce ZÁVOD sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov
a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:
p.č.

názov

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3

podprogram
podprogram
podprogram

1.5

podprogram

1.6

podprogram

2.1
2.2
2.3

podprogram
podprogram
podprogram

prvok
prvok
podprogram
prvok
prvok
prvok

1. plánovanie, riadenie a kontrola
riadenie obce
územné plánovanie
kontrolná činnosť
hlavný kontrolór
audit
finančná a rozpočtová politika
daňová agenda a politika
rozpočtová politika
účtovníctvo
členstvo v samosprávnych organizáciach a
združeniach
spoločný obecný úrad
2. propagácia a marketing
propagácia a prezentácia obce
kronika obce
miestny rozhlas
3. interné služby
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3.1

podprogram

3.2

podprogram

3.3
3.4
3.5

podprogram
podprogram
podprogram

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.2

podprogram

4.3

podprogram

4.4

podprogram

5
5.1
5.2

podprogram
podprogram

6
6.1
6.2

podprogram
podprogram

7.1

podprogram

8.1

podprogram

9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2

prvok
prvok
prvok
prvok
prvok
prvok
prvok
podprogram

podprogram
prvok
prvok
prvok
podprogram

9.2.1
9.3
9.4

podprogram
podprogram

10
10.1

podprogram

10.2

podprogram

10.3
10.3
10.4

podprogram
podprogram
podprogram

11.1
11.2
11.3
11.4

podprogram
podprogram
podprogram
podprogram

12

prvok

činnosť orgánov obce
správa, evidencia a údržba majetku vo
vlastníctve obce
vzdelávanie zamestnancov
voľby a referendá
sčítanie ľudu 2011
4. služby občanom
klientské centrum
matrika
evidencia zvierat
rybárske lístky
služby podnikateľom
evidencia obyvateľov
osvedčovanie listín a podpisov
prideľovanie súpiosných čísel
organizácia občianskych obradov
stavebný úrad, územné rozhodovanie a
stavebný poriadok
cintorínske služby
5. bezpečnosť
bezpečnosť
ochrana pred požiarmi
civilná ochrana
6. odpadové hospodárstvo
odpadové hospodárstvo
zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
nakladanie s odpadovými vodami
7. komunikácie
správa a údržba pozemných komunikácií
8. doprava
autobusová doprava
9. vzdelávanie
vzdelávanie
základná škola
vzdelávacie poukazy
podpora výchovy a vzdelávania
výchova a vzdelávanie žiakov so SZP
materská škola
materská škola
predškoláci
školské stravovanie
školský klub detí
10. šport
šport
šport na základnej škole - telocvičňa
telovýchovná jednota - podpora športových
aktivít
futbalové ihrisko - tribúna
posilňovňa
multifunkčné ihrisko
11. kultúra
kino
knižnica
kultúrne leto
podpora kultúrneho domu
12. prostredie pre život
prostredie pre život
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12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

podprogram
podprogram
podprogram
podprogram
podprogram

13
13.1
13.2
13.3
13.4

podprogram
podprogram
podprogram
podprogram

14.1

podprogram

15
15.1
15.3

podprogram
podprogram

16
16.1

podprogram

verejné osvetlenie
verejná zeleň
obecný vodovod
deratizácia
menšie obecné služby - aktivačná
13. sociálne služby
sociálne služby
opatrovateľská služba
klub dôchodcov
jednorazová sociálna výpomoc
potravinová pomoc
14. bývanie
správa a evidencia bytov
15. zdravotníctvo
zdravotníctvo
zdravotné stredisko
lekáreň
16. administratíva
administratíva
podporná činnosť - správa obce

3. HOSPODÁRENIE OBCE ZÁVOD A ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
ZA ROK 2012
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2012:

skutočnosť 2011

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

skutočnosť 2012

1 219 431

1 305 139,09

1 026 657

1 107 916,74

127 722

56 446,33

65 052

140 776,02

1 037 405

1 160 265,79

950 173

972 037,05

47 232

148 228,74

40 000

40 000

+ 182 026

+ 144 873,30

Rozpočet na rok 2012
998 859

Rozpočet po zmene 2012
1 315 086,38

951 359
35 000
11 500

1 090 463,03
56 446,33
150 776,02
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Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Bežné výdavky RO

Názov položky

1 000
998 859

17 401,00
1 160 265,79

523 162
15 180
40 000
420 517

504 322,19
38 228,74
40 000
467 714,86

Schválený
rozpočet 2012

Upravený
rozpočet 2012

Skutočnosť
2012

998 859
952 359
35 000
11 500
998 859
943 679
15 180
40 000
0

1 315 087,05
1 107 864,70
56 446,33
150 776,02
1 160 265,79
972 037,05
38 228,74
40 000
+154 821,26

1 305 139,09

Príjmy celkom
príjmy bežného rozpočtu s RO
príjmy kapitálového rozpočtu
finančné operácie príjmové
Výdavky celkom
výdavky bežného rozpočtu s RO
výdavky kapitálového rozpočtu
finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

1 107 916,74
56 446,33
140 776,02
1 160 265,79
972 037,05
148 228,74
40 000

+144 873,30

+ 14

Výsledok hospodárenia
Prebytok rozpočtu obce rok 2012 vo výške 43 206,15 € a zostatok finančných operácií v sume
110 776,02 €, zisteného podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č.43./2013 zo dňa
31.mája 2013 schválený na tvorbu rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:


nevyčerpané prostriedky z dobrovoľnej verejnej zbierky na financovanie prístavby budovy
hasičskej zbrojnice určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 891,13 €, ktoré je možné použiť vďalšom rozpočtovom roku
v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prerokovanie Záverečného účtu obce Závod sa uzatvára výrokom :
„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
Uznesením OZ v Závode č. 42/2012 zo dňa 31. 05. 2013
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4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
ZA MATERSKÚ ÚČTOVNÚ JEDNOTKU
Skutočnosť k 31.
12. 2011 v €

Skutočnosť
k 31.12.2012 v €

Predpoklad
k 31.12.2013 v €

Predpoklad
k 31.12.2014 v €

AKTÍVA

5 032 780,00

5 006 389,85

4 909 594,00 4 899 516,00

Neobežný majetok

4 505 800,00

4 476 858,87

4 476 334,00 4 485 369,00

dlhodobý hmotný

3 529 518,00

3 501 777,14

3 500 052,00 3 509 087,00

959 490,00

959 489,71

959 490,00

959 490,00

16 792,00

15 592,02

16 792,00

16 792,00

524 598,00

524 982,96

427 742,00

409 158,00

411,00

507,06

848,00

857,00

dlhodobý finančný
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok
zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok

39 975,00

38 075,97

33 930,00

35 716,00

290 055,00

295 278,13

152 049,00

153 585,00

Zúčt. medzi subjekt. VS

194 157,00

191 121,80

240 915,00

219 000,00

2 382,00

4 548,02

5 518,00

4 989,00

PASÍVA

5 032 780,00

5 006 389,85

4 909 594,00 4 899 516,00

Vlastné zdroje krytia majetku:

3 742 295,00

3 867 235,27

3 743 234,00 3 782 466,00

0

0

3 742 295,00

3 867 235,27

264 509,00

119 574,79

157 354,00

99 559,000

11 624,00

10 255,28

11 620,00

11 520,00

110 000,00

0

0

0

219,00

140,08

220,00

230,00

36 682,00

43 195,61

40 000,00

40 000,00

105 984,00

65 983,82

105 514,00

47 809,00

1 025 976,00

1 019 579,79

Časové rozlíšenie

Fondy /RF/
výsledok hospodárenia
Záväzky
Krátkodobé rezervy
Zúčt. Medzi subjekt. VS
Dlhodobé /SF/
krátkodobé
bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0

0

3 743 234,00 3 782 466,00

1 009 006,00 1 017 491,00
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ZA KONSOLIDOVANÝ CELOK
Skutočnosť
k 31.12.2011 v €

Skutočnosť
k 31.12.2012 v €

Predpoklad
k 31.12.2013 v €

Predpoklad
k 31.12.2014 v €

AKTÍVA

5 072 952,00 5 161 295,00 5 270 905,00 5 274 558,00

Neobežný majetok

4 701 778,00 4 777 497,00 5 055 650,00 5 076 990,00

dlhodobý nehmotný majetok

dlhodobý hmotný

16 792,00

15 592,00

16 792,00

16 792,00

3 725 496,00 3 802 415,00 4 079 368,00 4 100 708,00

dlhodobý finančný

959 490,00

959 490,00

959 490,00

959 490,00

Obežný majetok

368 426,00

378 559,00

210 266,00

192 050,00

zásoby

1 691,00

1 691,00

2 000,00

1 900,00

zúčt. medzi subjektami VS

5 484,00

9 304,00

8 250,00

8 350,00

39 973,00

40 582,00

35 716,00

33 930,00

321 278,00

326 982,00

164 300,00

147 870,00

2 748,00

5 239,00

4 989,00

5 518,00

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
PASÍVA

5 072 952,00 5 161 295,00 5 270 905,00 5 274 558,00

Vlastné imanie:

3 737 635,00 3 860 099,00 4 067 400,00 4 133 128,00

fondy /RF/
výsledok hospodárenia

0

0

0

0

3 737 635,00 3 860 099,00 4 067 400,00 4 133 128,00

Záväzky

307 153,00

171 409,00

186 014,00

124 609,00

rezervy

21 152,00

25 668,00

25 000,00

23 500,00

110 000,00

0

0

0

796,00

793,00

900,00

850,00

69 221,00

78 964,00

54 600,00

52 450,00

105 984,00

65 984,00

105 514,00

47 809,00

zúčt. medzi subjekt. VS
dlhodobé /SF/
krátkodobé
bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1 028 164,00 1 129 787,00 1 017 491,00 1 016 821,00
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5. VÝVOJ POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV

POHĽADÁVKY
stav pohľadávok k 31.12.2009: 38 135 €
stav pohľadávok k 31.12.2010: 41 645 €
stav pohľadávok k 31. 12. 2011: 39 973 €
stav pohľadávok k 31. 12. 2012: 40 582 €

42000
41000
40000
39000

pohľadávky

38000
37000
36000
2009

2010

2011

2012

POHĽADÁVKY k 31.12.2010: 41 645 € z toho:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

odberatelia :
109 €
ostatné pohľadávky
4 099 €
nedaňové pohľadávky
24 793 €
pohľadávky z daňových príjmov 2 849 €
voči zamestnancom
47 €
iné pohľadávky
9 748 €

POHĽADÁVKY k 31.12.2011: 39 973 € z toho:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

odberatelia :
13 €
ostatné pohľadávky
0€
nedaňové pohľadávky
22 958 €
pohľadávky z daňových príjmov 1 604 €
voči zamestnancom
57 €
iné pohľadávky
15 341 €

POHĽADÁVKY k 31.12.2012: 40 582 € z toho:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

odberatelia :
55 €
ostatné pohľadávky
3 372 €
nedaňové pohľadávky
14 948 €
pohľadávky z daňových príjmov 4 682 €
voči zamestnancom
115 €
daň z príjmov
2 086 €
iné pohľadávky
15 324 €
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ZÁVÄZKY
Dlhodobé záväzky
1. sociálny fond
Sociálny fond
Stav k 1.januáru
Tvorba sociálneho fondu
Čerpanie sociálneho fondu
Stav k 31.decembru
2. úver
Druh
bankového
úveru
podľa
splatnosti

Charakter
bankového
úveru

Rok 2008
v€
1 623
3 325
4 635
583

Dátum
splatnosti

Rok 2009 v
€
583
3 752
3 463
872

Rok 2010 v
€
872
3 786
3 219
1 439

Rok 2011 v
€
1 439
3 682
4 325
796

Rok 2012 v
€
796
3 899
3 902
793

Výška
v€
k 31.12.2008

Výška
v€
k 31.12.2009

Výška
v€
k 31.12.2010

Výška
v€
k 31.12.2011

Výška
v€
k 31.12.2012

211 707
23 154
234 861

185 984
10 360
196 344

145 984
0
145 984

105 984
0
105 984

65 984
0
65 984

dlhodobý municipálny 2017
dlhodobý termínovaný 2010
Spolu

Krátkodobé záväzky
1/ Dodávateľské faktúry zostali neuhradené z dôvodu ich doručenia po 31. 12. 2012. Nakoľko
náklady sa týkali účtovného roka 2012, boli predpísané ako záväzok.
stav záväzkov voči dodávateľom /321/ k 31.12.2009:

30 128 €.

stav záväzkov voči dodávateľom /321/ k 31.12.2010:

13 759 €.

stav záväzkov voči dodávateľom /321/ k 31.12.2011:

9 888 €.

stav záväzkov voči dodávateľom /321/ k 31.12.2012:

20 926 €.

2/ Na základe evidencie, vznikli záväzky voči:
a) zamestnancom :

25 105 €

b) inštitúcii sociálneho a zdravotného poistenia:

15 298 €

c) daňovému úradu:

3 014 €

d) za iné záväzky:

5 262 €

3/ prijaté preddavky /324/

7 996 €

4/ Nevyfakturované dodávky

423 €

5/ DPH

49 €

Konečný stav záväzkov k 31.12.2010:

142 248 €

Konečný stav záväzkov k 31.12.2011:

69 221 €

Konečný stav záväzkov k 31.12.2012:

78 964 €
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150 000
100 000
záväzky

50 000
0
2010

2011

2012

ZA MATERSKÚ ÚČTOVNÚ JEDNOTKU
Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 - cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – zákonné sociálne poistenie
527 – zákonné sociálne náklady
531 – daň z motorových vozidiel
538 – ostatné dane a poplatky
541 – zostatková cena predaného DN a DH majetku
546 – odpis pohľadávky
548 – ostatné náklady na prev. činnosť
551 – odpisy DN a DH majetku
553 – tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti
557 – tvorba zákonných opravných pol. z prev. činn.
558 – tvorba ost. opr. položiek z prev. činn.
562 – úroky
563 – kurzové straty
568 – ostatné finančné náklady
584 – nákl. na transfery z rozpočtu obce do RO
586 –nákl.na transf.z rozp. obce subjektom mimo VS
591 – splatná daň z príjmov

K 31.12.2011
Suma v €

K 31.12.2012
Suma v €

38 799,00
56 410,00
30 804,00
87,00
4 714,00
114 141,00
146 700,00
45 249,00
11 219,00
2 007,00
477,00
1 442,00
0
4 754,00
71 034,00
11 624,00
5,00
9 159,00
4 164,00
171,00
2 350,00
158 904,00
3 150,00
2 577,00
719 941,00

38 728,90
56 206,97
40 955,23
7,05
4 762,47
138 192,51
144 623,34
43 185,10
8 759,84
667,64
3 721,07
4 243,33
4 272,01
4 329,08
64 206,55
10 255,28
7,97
6 339,08
2 756,30
12,53
4 238,01
165 722,78
3 750,00
52,57
749 995,61

Predpoklad k
31.12.2013
Suma v €

39 202,00
61 265,00
25 536,00
100,00
2 806,00
98 276,00
146 900,00
45 606,00
9 141,00
1 627,00
487,00
1 835,00
0
5 816,00
71 034,00
11 520,00
5,00
10 100,00
4 100,00
20,00
2 214,00
140 654,00
2 000,00
2 500,00
682 744,00

Predpoklad k
31.12.2014
Suma v €

39 250,00
61 200,00
30 120,00
100,00
4 800,00
135 120,00
149 838,00
52 443,00
8 990,00
1 627,00
2 530,00
1 320,00
0
4 580,00
71 500,00
11 500,00
5,00
11 000,00
2 600,00
0
2 870,00
158 700,00
3 000,00
1 000,00
754 093,00
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Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb
632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
641 – tržby z predaja DNM a DHM
642 – tržby z predaja materiálu
648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
653 – zúčt. ost. rezerv z prev. činn.
657 – zúčtovanie zák. OP z prev. činnosti
658 – zúčt. ostatných opravných položiek
662 - úroky
665 – výnosy z dlhodobého finančného majetku
678 – ostatné mimoriadne výnosy
693 – výnosy samospr. z BT zo ŠR a od iných subj. VS
694 – výnosy samospr. z KT zo ŠR a od iných subj. VS
697 – výnosy samospr. Z BT od ost. subj. mimo VS
699 – výnosy samosprávy z odvodov rozp. príjmov

Predpoklad k Predpoklad k
31.12.2013
31.12.2014
Suma v €
Suma v €

K 31.12.2011
Suma v €

K 31.12.2012
Suma v €

64 253,00
528 947,00
57 962,00
18 272,00
36,00
27 727,00
11 561,00
4,00
115 859,00
213,00
0
0
21 715,00
24 402,00
1 000,00
13 500,00
885 451,00

84 370,31
557 227,11
64 895,78
38 055,20
114,97
24 820,81
11 623,87
0
12 671,59
278 38
7 969,79
16,50
31 711,64
23 677,92
0
17 401,67
874 835,54

31.12.2011
Suma v €

31.12.2012 Predpoklad Predpoklad
Suma v € k 31.12.2013 k 31.12.2014
v€
v€

73 103,00
522 112,00
59 650,00
15 000,00
50,00
23 952,00
11 624,00
5,00
2 500,00
200,00
7970,00
0
25 000,00
24 400,00
0
13 500,00
779 066,00

78 027,00
543 087,00
61 428,00
28 163,00
60,00
26 273,00
11 592,00
3,00
11 000,00
200,00
0
0
25 000,00
24 000,00
0
13 000,00
821 833,00

ZA KONSOLIDOVANÝ CELOK
Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu

84 207,00

88 101,00

88 988,00

89 115,00

101 634,00

89 352,00

96 799,00

96 696,00

47 306,00

58 389,00

36 261,00

42 770,00

294,00

191,00

368,00

402,00

4 714,00

4 762,00

2 806,00

4 800,00

518 – Ostatné služby

118 199,00

144 071,00

103 244,00

140 088,00

521 – Mzdové náklady

409 024,00

431 327,00

437 762,00

446 517,00

524 – zákonné sociálne poistenie

136 565,00

142 538,00

150 499,00

173 061,00

527 – zákonné sociálne náklady

19 899,00

19 360,00

20 201,00

19 868,00

531 – daň z motorových vozidiel

2 007,00

668,00

1 627,00

1 627,00

477,00

3 721,00

487,00

2 530,00

1 442,00

4 243,00

1 835,00

1 320,00

544 – zmluvné pokuty a penále

0

905,00

0

0

546 – odpis pohľadávky

0

4 272,00

0

0

4 754,00

4 329,00

5 816,00

4 580,00

551 – odpisy DN a DH majetku

74 184,00

69 546,00

76 374,00

76 840,00

553 – tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti

21 153,00

25 668,00

23 991,00

23 971,00

502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 - cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu

538 – ostatné dane a poplatky
541 – zostatková cena predaného DN a DH majetku

548 – ostatné náklady na prev. činnosť

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ZÁVOD ZA ROK 2012 – po konsolidovanej účtovnej závierke
65

557 – tvorba zákonných opravných pol. z prev. činn.

5,00

8,00

5,00

5,00

558 – tvorba ost. opr. položiek z prev. činn.

9 619,00

6 339,00

10 100,00

11 000,00

562 – úroky

4 164,00

2 756,00

4 100,00

2 600,00

171,00

13,00

20,00

0

568 – ostatné finančné náklady

2 640,00

4 572,00

2 526,00

3 182,00

586 – nákl. na transf. z rozp. obce subjektom mimo VS

3 150,00

3 750,00

2 000,00

3 000,00

591 – splatná daň z príjmov

2 577,00

52,00

2 500,00

1 000,00

563 – kurzové straty

1 048 185,00 1 108 933,00 1 068 309,00 1 144 972,00

31.12.2011
Suma v €

Popis /číslo účtu a názov/

Predpoklad Predpoklad
31.12.2012
k 31.12.2013 k 31.12.2014
Suma v €
v€
v€

602 – Tržby z predaja služieb

107 281,00

135 482,00

117 908,00

125 623,00

632 – Daňové výnosy samosprávy

528 947,00

557 227,00

522 112,00

543 084,00

633 – Výnosy z poplatkov

57 962,00

64 896,00

69 650,00

61 428,00

641 – tržby z predaja DNM a DHM

18 272,00

38 055,00

15 000,00

28 163,00

36,00

115,00

50,00

60,00

648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

27 727,00

24 821,00

23 952,00

26273,00

653 – zúčt. ost. rezerv z prev. činn.

19 936,00

21 153,00

21 155,00

21 097,00

4,00

0

5,00

3,00

115 859,00

12 872,00

2 500,00

11 000,00

213,00

279,00

200,00

200,00

665 – výnosy z dlhodobého finančného majetku

0

7 970,00

7 970,00

0

678 – ostatné mimoriadne výnosy

0

17,00

0

0

693 – výnosy samospr. z BT zo ŠR a od iných subj. VS

309 621,00

339 868,00

267 750,00

267 750,00

694 – výnosy samospr. z KT zo ŠR a od iných subj. VS

24 517,00

25 982,00

26 823,00

26 160,00

1 000,00

0

0

0

642 – tržby z predaja materiálu

657 – zúčt. zákonných opr. položiek z prev. činnosti
658 – zúčt. ostatných opravných položiek
662 - úroky

697 – výnosy samospr. z BT od ost. subj. mimo VS

1 211 375,00 1 228 737,00 1 075 075,00 1 110 841,00

1250000
1200000
1150000
náklady

1100000

výnosy

1050000
1000000
950000
2009

2010

2011

2012
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6. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
6.1. Členenie finančného majetku obce k 31.12.2012
Cenné papiere emitenta Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, Bratislava,
podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. z 31.12.2011 je obec Závod
majiteľom 28 909 ks cenných papierov v menovitej hodnote 33,19 €.
Konečný stav cenných papierov k 31.12.2012: 959 490 €
Konečný zostatok finančných prostriedkov obce k 31.12.2012:

Základný bežný účet

Stav k
Stav k
Stav k
Stav k
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
v€
v€
v€
v€
3203250003/5600 127 775,86 23 604,99 180 186,53 151 299,10

Účet dotácií

3203253001/5600

104,22

5 546,08

255,22

255,22

Účet dotačný

3203258005/5600

98,74

2 057,88

45,83

34,31

účet

3203258013/5600

58,59

21,99

17,55

85,34

účet

3203257002/5600

3 719,59

7 323,68

8 091,78

9 103,46

účet

3203255015/5600

0

0

0

4,77

Účet - zbierka

3203259016/5600

0

0

0

908,46

Škola – výdavkový účet

3249526001/5600

39,59

16,65

0

0

Škola – depozit

3249520005/5600

27 271,31

28 318,78

27 711,21

30 317,83

Škola – účet ŠJ

3249528007/5600

681,01

811,67

3 157,41

910,63

Názov účtu

Číslo účtu

ÚČTY SPOLU

159 748,91

67 701,72 219 465,53 192 919,12

Rezervný fond

3203250003/5600

Účet sociálneho fondu

3203254004/5600

142,41

234,15

229,03

75,38

Účet sociálneho fondu škola

3249527004/5600

364,40

985,99

354,60

475,39

FONDY SPOLU
Pokladnica – obec

18 700,58 127 358,33

19 207,39 128 578,47

95 521,70 126 782,11

96 105,33 127 332,88

3 328,62

1 978,11

2 531,30

2 786,10

228,32

369,17

1 574,35

1 416,98

3 556,94

2 347,28

4 105,65

4 203,08

39,72

13,40

26,00

12,90

Stravné lístky

3,00

936,00

1 575,00

2 514,00

CENINY SPOLU

42,72

949,40

1 601,00

2 526,90

Pokladnica – HČ
POKLADNICA SPOLU
známky

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY
CELKOM

182 555,96 199 576,87 321 277,51 326 981,98
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6.2. Členenie dlhodobého hmotného majetku obce k 31.12.2012
KZ
k 31.12.2009

KZ
k 31.12.2010

0

0

0

17 991

17 990,82

4 026 417

4 028 589

4 027 695

4 248 814

4 361 411,47

22 – stroje

49 947

50 973

52 615

49 632

49 631,55

23 – dopravné prostriedky

35 353

38 353

35 614

38 380

32 438,77

1 323

0

0

0

0

968 074

966 683

962 997

961 810

957 566,52

7 303

10 357

18 093

0

0

42 - nedokončené investície

327 864

475 184

480 313

30 723

68 977,61

69 - cenné papiere

959 603

959 490

959 490

959 490

959 489,71

6 375 884

6 529 629

6 536 817

6 306 840

6 447 506,45

oprávky k 19

0

0

0

1 199

2 398,80

oprávky k 21

1 347 712

1 405 759

1 462 944

1 524 154

1 587 388,51

oprávky k 22

36 315

39 506

41 636

39 102

41 338,08

oprávky k 23

30 074

31 669

30 779

29 777

26 712,44

oprávky k 28

539

0

0

0

0

0

0

118 796

10 830

12 171,87

OPRÁVKY a OP SPOLU

1 414 640

1 476 934

1 654 155

1 605 062

1 670 009,70

CELKOM

4 961 244

5 052 695

4 882 662

4 701 778

4 777 496,75

PS
k 1.1.2009

19 – ostatný dlhodobý nehm.
majetok
21 – budovy a stavby

28 – DHM
31 – pozemky
41 - dlhodobý nehm. majetok

SPOLU

OP k 42

KZ
KZ k 31.12.2012
k 31.12.2011

5 100 000
5 000 000
4 900 000
4 800 000

dlhodobý majetok

4 700 000
4 600 000
4 500 000
rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012
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6.3. Majetok zachytený na podsúvahovom účte
PS k
1.1.2009

KZ k
KZ
KZ
KZ
31.12.2009 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012

0

1 322,54

1 322,54

1 322,54

1 322,54

79 866,67

81 279,10

78 147,61

83 766,42

89 836,93

750 20 - CO majetok

4 137,89

4 133,44

4 133,44

4 133,44

4 133,44

750 30 - majetok vo výpožičke
750 31 – majetok vo výpožičke
771 – DHM - škola

1 823,99

1 823,99

1 823,99

1 823,99
78 450,32
127 735,78
303 303,00

750 01 - majetok HČ
750 10 - majetok obce

CELKOM

0

0

78 450,32

76 461,29

91 902,84

124 605,80

1 823,99
78 450,32
124 641,34

162 289,84 180 461,91

288 483,70

294 138,05

400000
300000
200000

majetok na podsúvahovom účte

100000
0
rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

6.4. Nedokončené investície obce
PS k
1.1.2009

42 01 - kanalizácia
42 3 - tribúna
42 4 - plynovod
42 7 - KD
42 9 - VP 2
42 11 - ZŠ
42 12 - športový areál
42 13 - obst. majetku
42 14 – požiarna zbrojnica
42 15 – zberný dvor
42 16 – obst. majetku
42 17 – dom služieb
42 18 – budova býv. MŠ
42 19 – zdravotné stredisko
42 20 – multifunkčné ihrisko
42 021 – kanalizácia 3.etapa

CELKOM

KZ k
KZ
KZ
31.12.2009 k 31.12.2010 k 31.12.2011

Prírastky (+)
Úbytky (-) 2012

KZ k 31.12.2012

9 661,00

9 661,00

9 661,00

+3 308,20
-2 755,20

9 108,00

318 433,54 454 317,87

454 317,87

0

-454 317,87

0

0

0

0

0

0

+12 754,97

12 754,97

0

0

0

0

+1 889,43
-1 889,43

0

3 375,82

3 375,82

3 375,82

3 375,82

0

3 375,82

1 586,67

1 586,67

1 586,67

1 586,67

0

1 586,67

4 467,90

4 487,90

4 487,90

4 487,90

0

4 487,90

0

0

500,00

500,00

0

500,00

0

1 755,00

1 755,00

1 755,00

0

1 755,00

0

0

4 629,10

4 745,60

+17 068,15

21 813,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 551,30

+4 896,00

6 447,30

0

0

0

1 620,00

0

1 620,00

0

0

0

1 440,00

0

1 440,00

0

0

0

0

0

0

0

0

780
3 308,20

78,00
3 308,20

327 863,93 475 184,26

480 313,36

30 723,29

+44 160,14
-5 905,82

68 977,61
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6.5. Peňažné fondy obce
1/ Rezervný fond
Počiatočný stav k 1.1.2009:
Tvorba v roku 2009:
Čerpanie
Konečný stav RF k 31. 12. 2009
Tvorba v roku 2010
Čerpanie v roku 2010
Konečný stav RF k 31.12.2010:
Tvorba v roku 2011
Čerpanie v roku 2011
Konečný stav RF k 31.12.2011:
Tvorba v roku 2012
Čerpanie v roku 2012
Konečný stav RF k 31.12.2012:

12 181,72 €
137 582,60 €
131 063,74 €
18 700,58 €
116 515,62 €
7 857,87 €
127 358,33 €
33 134,53 €
64 971,16 €
95 521,70 €
72 036,43 €
40 776,02 €
126 782,11 €

150000
100000
50000
0
rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

stav k 31.12.
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6.6. Prijaté dotácie v roku 2012
Poskytovateľ
dotácie
-1-

Účelové určenie
dotácie :
-2-

OÚ Malacky
OÚ Malacky
KSÚ
Bratislava

matrika – BV
register – BV
stavebný úrad –
BV
miestne
komunikácie BV
životné
prostredie - BV
PnD

KÚŽP
Bratislava
ÚP SVaR
Malacky
ÚP SVaR
Malacky
ÚP SVaR
Malacky
BSK
Bratislava
OÚ Malacky
Nadácia VÚB
KŠÚ
Bratislava
KŠÚ
Bratislava
Envirofond

Suma
Suma
Zúčt. do
Zostatok
poskytnutých
použitých
VBO
nevyčerpanej
finančných
finančných
(384)
dotácie k 1.1.
prostriedkov prostriedkov zrušenie
-3-4-5-60
2 787,95
2 787,95
0
923,67
923,67
0

2 603,07

2 603,07

0

0

136,20

136,20

0

0

302,60

302,60

0

0

89,63

89,63

0

0

249,00

249,00

0

80

1 021,00

1 021,00

0

0

3 000,00

3 000,00

0

0
0

1 322,52

1 322,52

0
0

0

303 757,00

303 757,00

0

110 000

0

110 000,00

0

0

17 546,00

17 546,00

0

pomôcky – BV
stravovanie
posilňovňa – BV
voľby - BV
Kadub - BV
školstvo – BV
školstvo – KV

Rozdiel
(stĺ.3 +
stĺ.4stĺ.5 )
-70
0

Ochrana obce
pred
vnútornými
vodami

6.7. Poskytnuté dotácie v roku 2012

Obec Závod poskytla v roku 2011 podľa prijatého VZN dotácie na činnosť TJ Závod
v celovej výške 3 250,- € a Jednote dôchodcov na Slovensku – ZO Závod vo výške 500,- €. Dotácie
boli prijímateľmi k 31.12.2012 zúčtované.
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6.8. Overenie účtovnej závierky audítorom
Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2011 overila nezávislá audítorka Ing. Terézia
Urbanová.
Uznesením č. /2013 zo dňa ... ... 2013, OZ v Závode berie na vedomie správu audítora ku KÚZ za
rok 2012.
Uznesením č. /2013 zo dňa ... ... 2013, OZ v Závode berie na vedomie správu audítora k súladu
konsolidovanej účtovnej závierky obce k 31. 12. 2012 s výročnou správou.

7. ZÁVER
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Konsolidovaná účtovná závierka bola odovzdaná na Daňovom úrade v Bratislave v zákonom
stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by
bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
Ostatné údaje neuvedené v tejto výročnej správe týkajúce sa hospodárenia, nakladania
s majetkom a pod., sú uvedené v inventarizácii majetku obce, v správe o inventarizácii majetku,
v poznámkach a v záverečnom účte obce Závod ktoré boli spracované k 31.12.2012.

Závod, 23. júl 2013

Vypracovala: Elena Šišoláková – účtovníčka OcÚ

Schválené uznesením OZ v Závode č. /2013 zo dňa ... ... 2013

Ing. Peter Vrablec
starosta obce

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ZÁVOD ZA ROK 2012 – po konsolidovanej účtovnej závierke
72

