
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode  

konaného dňa 14. decembra 2017 

 

 
Prítomní:  

Ing. Peter Vrablec, JUDr. Richard Hollý, Dušan Majzún, Alojz Krajčír, Mgr. Václav Minx, 

Richard Rusňák,  Bc. Michal Dúška, Ing. Milan Šišolák, Mgr. Iveta Balejčíková 

 

Neprítomní: Ing. Juraj Kopiar, Ján Prelec - ospravedlnení. 

 

Ostatní prítomní: občania podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia:  1. Otvorenie zasadnutia 

                                      2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

                                      3. Voľba návrhovej komisie 

                                      4. Kontrola uznesení 

                                      5. Informácia starostu o dianí v obci 

                                      6.  Informácie predsedov komisií o činnosti komisií                                

                                      7.  VZN obce Závod o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady   

                                           za sociálne služby poskytované v DSS sv. Michala n.o. Závod                                             

                                      8.  VZN obce Závod o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

                                           na žiaka školy a školských zariadení na území obce Závod na 

                                           rok 2018                                          

                                      9 . Monitoring k 30.06.2017 

                                    10. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2016 

                                    11. Výročná správa obce za rok 2016, správa nezávislého audítora  

                                           ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016, správa  

                                           nezávislého audítora k súladu IÚZ a KÚZ s výročnou správou 

                                           za rok 2016 

                                     12. Stanovisko hlavného kontrolóra         

                                     13. Rozpočet obce Závod  na roky 2018-2020, použitie rezervného  

                                           fondu 

                                     14. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018      

                                     15. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce                               

                                     16. Rôzne                

                                     17. Uznesenia  

                                     18. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode otvoril a viedol starosta obce. Privítal 

prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. K programu zasadnutia neboli vznesené 

žiadne pripomienky. 

 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
  Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce poslancov: Richarda Rusňáka, Mgr. 

Václava Minxa,  za zapisovateľku Martu Prévajovú. 
 



3. Voľba návrhovej komisie 
 Do návrhovej  komisie starosta obce navrhol poslancov: Ing. Milana Šišoláka, Alojza 

Krajčíra, Mgr. Michala Dúšku. 

 

4. Kontrola uznesení 
 Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 13.9.2017 predniesol 

Ing. Peter Vrablec, starosta obce. Všetky uznesenia boli splnené. 
 

5. Informácia starostu obce o dianí v obci 

   Starosta obce podal správu o dianí v obci za obdobie od 14.9.2017 do 14.12.2017 a  zameral 

sa na hlavné akcie: 

- Zateplenie a fasáda na DSS. 

- Starý KD : odstránenie zeminy po obvode celej budovy, vyhotovenie dažďovej 

kanalizácie od zvodov do priekop. Tento týždeň sa začalo aj so zámkovou dlažbou. 

Dnes sa bude schvaľovať rozpočet na budúci rok. Podľa predloženého návrhu sa 

s prácami bude pokračovať aj na budúci rok. Viac o tom môže poinformovať predseda 

finančnej komisie. 

-  Posilňovňa: firma Kovel Servis darovala a položila stropné panely, Ján Procházka 

daroval  okná, obec zabezpečila šalovanie stropov a vybetónovanie deky na stropných 

paneloch, firma Feja darovala drevo na krovy a obec následne zabezpečila samotnú 

strešnú krytinu s odkvapovým systémom. Pokračovanie prác sa plánuje až na budúci 

rok. 

- Škola:  

1. Telocvičňa: Bola prevedená a ukončená komplexná rekonštrukcia telocvične. 

Z finančnej rekapitulácie : dotácia od štátu: 50 000,-  no a obec prispela sumou 

20 000,- Euro.  

2. Sociálne zariadenia: k dnešnému dňu môžeme konštatovať, že v záverečnej fáze sú 

aj práce na rekonštrukcii posledných sociálok v starej budove Základnej školy.  

- Cesty: čiastočne sa opravovali  cesty na ulici Mierová. 

- Ulica Potočná: začalo sa s pokládkou betónového potrubia. Zostáva položiť ešte asi 7 

rúr a ulica by bola prejazdná. V praxi by to znamenalo reálnu možnosť starať sa 

o údržbu kanála. 

- Začala sa rekonštrukcia križovatky a námestia, financované z dotácie BSK. Práce 

pokračujú  podľa počasia.  

- 4. novembra 2017 sa uskutočnili voľby do orgánov BSK 

- ESMAO -elektronické služby a komunikácia v zmysle zákona 305/2013 o e-

Governmente. Občania nás môžu elektronicky kontaktovať https://zavod.esmao.sk. 

Špeciálna ikona je už umiestnená aj na webstránke obce pod ikonou: Portál 

elektronických služieb obce Závod.  

Kultúra:  

- Oslávili sme 120. výročie vysviacky farského kostola sv. Michala archanjela. Na 

oslavách sa podieľala čiastočne aj obec. 

- 16. novembra 2017 sme mali stretnutie s občanmi nad 75 rokov. Pre zaujímavosť: 

obec mala k danému dátumu 122 občanov, ktorí mali 75 a viac rokov – t.j. 4,3% 

z celkového počtu obyvateľov obce. Najstaršia občianka má 95 rokov (Anna 

Stanková 1.8.1922). Z chlapov je to Martin Horváth –  má 87 rokov. 

- ZŠ s MŠ mala v KD 1.decembra Vianočné dielničky s adventným trhom. 

- Hasiči sa postarali 1.decembra o postavenie vianočného stromčeka, za čo im aj 

touto cestou ďakujeme. 

https://zavod.esmao.sk/


- V sobotu 9.decembra sme mali v Centrálnom parku Vianočné trhy. V tomto 

prípade ďakujeme zase našim organizáciám, že splnili sľub a všetky sa v hojnom 

počte a aktívne na akcii zúčastnili. 

-  Mimoriadne poďakovanie patrí aj pani riaditeľke Kataríne Blechovej, za veľmi 

dobrú spoluprácu a účasť školy na tomto podujatí. Je pravda, že bez našich detí by 

podujatie zďaleka nebolo také úspešné. 

Posledná informácia : v týchto dňoch MV SR pridelilo obci ešte z roku 2017 dotáciu  

10 000,00 Eur na rozšírenie kamerového systému o 3 nové kamery. Obec dotáciu 

prijala a nakoľko ide o kapitálové výdavky, rozšírenie je možné realizovať do konca 

roka 2018. 

K prednesenej správe o dianí v obci poslanci žiadali doplniť do uznesenia OZ, aby 

boli zabezpečené revízne správy k novému vybaveniu telocvične ZŠ po jej 

rekonštrukcii.   

      

6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 
Komisia finančná a nakladania s majetkom  -  správu predniesol predseda komisie JUDr. 

Richard Hollý. Komisia na zasadnutí dňa 6.11.2017 riešila : 

- žiadosť pani Soni Stankovej o zníženie nájmu z dôvodu zlého technického stavu budovy 

a tým súvisiaceho zlého vykurovania. Argumentuje vložením vlastných finančných 

prostriedkov na opravu – elektroinštalácie, zámkovej dlažby pri vchode, opravy fasády.... 

Nakoľko o týchto opravách neinformovala nájomcu a nepredložila doklady o financovaní 

opráv, komisia navrhuje postupovať v novej zmluve o nájme podľa VZN. 

Členovia komisie boli posúdiť stav budovy na mieste a zistili : interiér obložený azbestovými 

doskami, ktoré treba odstrániť, nevyhovujúci stav WC a potreba rekonštrukcie kotolne. Na 

základe zistení navrhuje finančná komisia vykonať v roku 2018 kompletnú rekonštrukciu 

interiéru budovy a pani Stankovej ponúknuť možnosť dočasného premiestnenia predajne do 

Domu služieb Závod. 

COOP Jednota Senica – komisia požaduje vymáhať nájomné pod budovou č.862 za rok 2017 

vo výške 3 000,00 Eur, za predchádzajúce roky 2014, 2015, 2016 po 1 500,00 Eur  ročne. 

Aby nebol nárok na vymoženie nájomného premlčaný, komisia navrhuje zaslať predžalobnú 

upomienku a následne uplatniť návrh na súde, pokiaľ nebude pohľadávka uhradená do konca 

I. polroka 2018. 

Stav pohľadávok je oproti minulému roku priaznivejší. 

Komisii bol po zapracovaní požiadaviek predložený návrh rozpočtu obce na rok 2018 a 2019-

2020, taktiež návrh VZN o dotácii na prevádzku a mzdy na žiaka školy, ktoré komisia 

odporučila OZ schváliť. 

 

Komisia stavebná a životného prostredia – správu podal predseda komisie pán Alojz 

Krajčír – komisia sa stretla 25.10.2017, kedy riešila žiadosť STAVEX Plus o výrub drevín 

a žiadosť pani Márie Gállovej o premiestnenie predajného stánku. 

Komisia odporučila žiadosť o výrub stromov doplniť o počty a špecifikáciu a preložiť 

stavebnému úradu, za výrub odporučila minimálny poplatok vo výške 5 000,00Eur. 

Komisia nesúhlasí s premiestnením predajného stánku, navrhuje predajňu umiestniť do Domu 

služieb Závod. 

Ďalšie stretnutie komisie bolo 24.11.2017, aby posúdila žiadosť pána Martina Žilavého na 

prenájom obecného pozemku v dvore zdravotného strediska na zriadenie záhradného centra, 

čo stavebná komisia OZ neodporúča. 

Obecný úrad Závod nechal vypracovať geometrický plán v časti Jazero, z dôvodu zabratia 

obecného pozemku obyvateľmi ulice Mierová. Obec vyzvala dotknutých obyvateľov, aby sa 

k možnosti odkúpenia pozemkov vyjadrili. 



Komisia prijala žiadosť na odkúpenie pozemku za starým obecným domom a požiadal poslancov, aby 

sa k možnému odpredaju  v diskusii vyjadrili. 

 

Komisia športová – správu podal predseda komisie Ing. Milan Šišolák – komisia sa stretla 

22.11.2017, aby zorganizovala prípravu tradičných vianočných trhov a zabezpečila prípravu 

na novoročný ohňostroj. Požiadal poslancov o účasť a o pomoc pri príprave vianočného 

punču. 

 

7. VZN obce Závod o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne 

služby poskytované v DSS sv. Michala n.o. Závod 
Návrh VZN bol v dostatočnom predstihu predložený poslancom aj verejnosti na 

pripomienkovanie. 

Výška úhrady bola stanovená tak, aby rozpočet zariadenia bol v roku 2018 vyrovnaný. 

 

8. VZN obce Závod o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

školy a školských zariadení na území obce Závod na rok 2018 
Návrh VZN bol predložený a publikovaný, pripomienky predložené neboli, finančná komisia 

odporúča VZN prijať.  

 

9. Monitoring k 30.6.2017 
Monitoring bol zverejnený, pripomienky k nemu neboli. Rozpočet roku 2016 bol vyrovnaný, 

I. polrok 2017  a celý rok 2017 sa aktuálne  taktiež ukazuje vyrovnaný. 

 

10. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2016 
OZ berie na vedomie, pripomienky neboli vznesené. 

 

11.Výročná správa obce za rok 2016, správa nezávislého audítora ku 

konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016, správa nezávislého audítora 

k súladu IÚZ a KÚZ s výročnou správou za rok 2016 
OZ berie na vedomie, pripomienky neboli vznesené. 

 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra 
Mgr. Iveta Balejčíková – v krátkosti vyhodnotila hospodárenie obce v roku 2016 a zhodnotila 

návrh rozpočtu na rok 2018, preštudovala všetky príjmy a výdaje, predložený rozpočet je 

vyrovnaný, nemá k nemu žiadne výhrady. 

 

13. Rozpočet obce Závod na roky 2018 – 2020, použitie rezervného fondu 
JUDr. Richard Hollý – rozpočet na rok 2018 sa predkladá ako vyrovnaný – celkové príjmy 

a celkové výdavky predstavujú sumu  1 731 468,08 Eur. 

Zameral sa na rozbor jednotlivých položiek plánu, v oblasti výdavkov predstavil financovanie 

investičných akcií, opráv, rozdelenie dotácií organizáciám pôsobiacich v obci... 

Ing. Peter Vrablec – výpočet financií v návrhu rozpočtu na jednotlivé akcie sa obyčajne líši vo 

výške oproti skutočnosti – záleží od výberu dodávateľa, ktorý napríklad ponúkne najlepšiu 

cenu, kompletnú službu... Preto je počas roka potrebné so súhlasom OZ rozpočet upravovať. 

 

14. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 



Návrh plánu bol poslancom aj verejnosti predstavený. Hlavná kontrolórka predstavila zámer 

kontrolnej činnosti : evidenciu a vybavovanie sťažností a kontrolu a využívanie nehnuteľného 

majetku obce. 

 

15. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
Pani Eva Horváthová – opakovane upozorňuje na problém neodvedenej dažďovej vody 

z ulice, podmokanie jej rodinného domu pretrváva. Pred rokmi predložila petíciu s podpismi 

obyvateľov ulice so žiadosťou o vybudovanie priekopy ( kanála), ale doteraz sa nič neurobilo. 

Ing. Peter Vrablec – stavebná komisia sa viackrát zaoberala týmto problémom, bola na 

mieste, aby posúdila ako by sa dal problém riešiť – nevyrieši ho ani zvýšený asfalt na 

miestnej komunikácii, ani priekopa, pretože nie je dostatočný spád na odvedenie vody. 

Navyše nebol dosiahnutý jednomyseľný súhlas obyvateľov ulice s rozkopávkou na nové 

priekopy. 

Po dohode s predsedom stavebnej komisie, rozhodlo sa v mesiaci január – február 2018 

zorganizovať stretnutie obyvateľov ulice a rešpektovať výsledok dohody. Sľúbil pozvať po 

určení termínu stretnutia dotknutých obyvateľov. 

Mgr. Katarína Blechová – končí jej funkčné obdobie riaditeľky ZŠ s MŠ Závod. 

Poďakovala starostovi, poslancom, pracovníkom Obecného úradu Závod za spoluprácu 

a pomoc pri zabezpečovaní chodu školy. Zvlášť vyzdvihla veľkú pomoc v roku 2017, kedy sa 

v škole urobili veľké rekonštrukcie – sociálnych zariadení v starej budove ZŠ a telocvične. 

Ing. Peter Vrablec – poďakoval riaditeľke školy za veľmi dobre odvedenú prácu na 

fungovaní a rozvoji školy, čo potvrdzujú dosahované výsledky. Vyslovil presvedčenie, že sa 

bude aj v nasledujúcom období uchádzať o túto funkciu. 

 

16. Rôzne 
Ing. Peter Vrablec – zdôvodnil potrebu odsúhlasenia dodatku k zásadám odmeňovania 

poslancov OZ s členov obecných komisií obce. Ide o prípady, keď sa napr. poslanec pracujúci 

v štátnej správe sa vzdá odmeny. 

Aby boli zlegalizované služby poskytované Obecným úradom Závod v oblasti prenájmu 

priestorov kultúrneho domu, vypracovaný bol prevádzkový poriadok KD. Tento mali poslanci  

možnosť pripomienkovať, nakoľko pripomienky neboli predložené, pripravené je uznesenie 

OZ. 

Informoval o odstránení predajného stánku pani Gállovej z centrálneho námestia a návrhom 

prenajať jej priestor v Dome služieb Závod. Nakoľko jej pôvodný prenájom na obecnom 

pozemku končí až v roku 2018, navrhuje posúdiť tento stav ako prípad hodný osobitného 

zreteľa a nový priestor poskytnúť bez verejnej súťaže. 

Otvoril zároveň diskusiu o možnosti predaja obecného pozemku na parcele č. 210/2 – za 

starým obecným úradom. Poslanci rozhodli tento pozemok ponechať vo vlastníctve obce, 

nakoľko môže poslúžiť v budúcnosti pre rozvoj infraštruktúry. 

JUDR. Richard Hollý – poďakoval starostovi, kolegom poslancom i pracovníkom OcÚ za 

spoluprácu v roku 2017. 

Požiadal vyzvať BSK o dôkladnejšie vyčistenie nadjazdu Sokolskej ulice od náletových 

drevín, nakoľko po víchrici opätovne ohrozujú chodcov i autá. 

Zároveň požaduje zvýšiť informovanosť obyvateľov obce na obecnej stránke alebo na 

informačných tabulách na mieste prebiehajúcich investičných akcií. 

Od januára 2018 je potrebné prehodnotiť plat starostu obce. Vyzval poslancov na vyjadrenie 

sa k výške platu starostu, bude predmetom hlasovania k uzneseniu. 

Ing. Milan Šišolák – akým spôsobom sa sleduje dodržiavanie VZN o vývoze žúmp, ako 

reagujú občania na zaslané výzvy o pripojenie sa na kanalizáciu. 



Na dotaz odpovedal starosta obce – na základe odporučení NKÚ, ktorého závery kontroly 

mali poslanci k dispozícii, obec oslovila listom nepripojených občanov. RD, ktoré 

nepredložili požadované doklady a nemajú záujem sa pripojiť, obec nahlásila na OÚŽP 

Malacky. 

 Bc. Michal Dúška – ako pokračuje komunikácia s BVS ohľadom prevádzkovania obecného 

vodovou. 

Ing. Peter Vrablec – dosiahnuť dohodu s BVS bude ešte na dlhé rokovania, nakoľko obecný 

vodovod ako majetok obce, jeho prevádzka a  údržba je veľmi široká oblasť, ktorá bude 

vyžadovať veľké úsilie na dosiahnutie budúcej zmluvy. Na stole máme zoznam 

požadovaných dokumentov, ktoré od nás BVS žiada. Keďže ide o finančne veľmi nákladný 

proces, bude realizácia naviazaná na odporúčania finančnej komisie, ktorá zváži, či 

podmienky začneme plniť už v roku 2018. 

 

17. Uznesenia 
UZNESENIE č.  54/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s c h v a ľ u j e 

a/ za overovateľov zápisnice: Richarda Rusňáka, Mgr. Václava Minxa 

   za zapisovateľku  Martu Prévajovú, 

b/ návrhovú  komisiu v zložení: Ing. Milan Šišolák, Alojz Krajčír, Bc. Michal Dúška  

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                

JUDr. Richard Hollý                     ZA                 

Alojz Krajčír                                 ZA                  

Dušan Majzún                               ZA                                                  

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                              

Ing. Milan Šišolák                         ZA                                                   

 

UZNESENIE č.  55/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

 berie na vedomie                         
správu starostu obce o dianí v obci za obdobie od 14.9.2017 do 14.12.2017  podľa priloženej prílohy    

a odporúča po ukončení rekonštrukcie telocvične na ZŠ zabezpečiť potrebné revízne správy na 

bezpečné užívanie telocvične. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                   

JUDr. Richard Hollý                     ZA                            

Alojz Krajčír                                 ZA                                                 

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Mgr. Václav Minx                         ZA                                               

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA                                                  

 

UZNESENIE č. 56/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

berie na vedomie 

monitoring programového rozpočtu za I. polrok 2017. 



Bc. Michal Duška                          ZA                   

JUDr. Richard Hollý                     ZA                           

Alojz Krajčír                                 ZA                                                

Dušan Majzún                               ZA                                                    

Mgr. Václav Minx                         ZA                                               

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA                 

                                

UZNESENIE  č.  57/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závod 

berie na vedomie 

konsolidovanú účtovnú závierku obce Závod k 31.12.2016. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                   

JUDr. Richard Hollý                     ZA                             

Alojz Krajčír                                 ZA                                                  

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                              

Ing. Milan Šišolák                         ZA                                                

                                             

UZNESENIE   č. 58/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce k 31.12.2016. 

 Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                   

JUDr. Richard Hollý                     ZA                             

Alojz Krajčír                                 ZA                                                 

Dušan Majzún                               ZA                                                

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                              

Ing. Milan Šišolák                         ZA                                               

 

UZNESENIE  č.  59 /2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závod 

berie  na vedomie 

správu nezávislého audítora  k súladu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce 

k 31.12.2016 s výročnou správou. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                   

JUDr. Richard Hollý                     ZA                             

Alojz Krajčír                                 ZA                                                 

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                              

Ing. Milan Šišolák                         ZA                                                  



 

 

 

UZNESENIE  č. 60/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

výročnú správu obce Závod za rok 2016. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                     

JUDr. Richard Hollý                     ZA                              

Alojz Krajčír                                 ZA                                                

Dušan Majzún                               ZA                                                    

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                 

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA            

     I                                                              

UZNESENIE č.  61/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

berie na vedomie 

stanovisko  hlavného kontrolóra obce Závod  k  návrhu rozpočtu obce Závod na rok 2018, 

viacročnému rozpočtu obce Závod na roky 2019-2020 a k návrhu Programového rozpočtu obce 

Závod.  

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                     

JUDr. Richard Hollý                     ZA                              

Alojz Krajčír                                 ZA                                               

Dušan Majzún                               ZA                                                

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                                

Ing. Milan Šišolák                         ZA                 I      

 

UZNESENIE č.  62/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka školy a školských zariadení na území obce Závod na rok 2018. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                     

JUDr. Richard Hollý                     ZA                            

Alojz Krajčír                                 ZA                                                 

Dušan Majzún                               ZA                                                   

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                 

Richard Rusňák                             ZA                                                

Ing. Milan Šišolák                         ZA                    

 

UZNESENIE č.  63/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/ schvaľuje 



    rozpočet obce Závod vrátane programov a podprogramov na rok 2018.  

    
2018 

príjmy 100 - daňové   864 250,00 

  200 - nedaňové   162 900,00 

  200 - nedaňové RO   56 000,00 

  300 - granty a transfery 471 818,08 

  400 - finančné operácie 176 500,00 

  500 - finančné operácie 0,00 

výdavky 600 - bežné    844 966,08 

  600 - bežné RO   710 002,00 

  700 - kapitálové   140 500,00 

  800 - finančné operácie 36 000,00 

PRÍJMY SPOLU 1 731 468,08 

VÝDAVKY SPOLU 1 731 468,08 

ROZDIEL       0,00  
 

b/ berie na vedomie 

    viacročný rozpočet obce Závod vrátane programov a podprogramov na roky 2019-2020. 

   

2019 2020 

príjmy 100 - daňové   864 250,00 864 250,00 

  200 - nedaňové   161 96900 161 969,00 

  200 - nedaňové RO   56 000,00 56 000,00 

  300 - granty a transfery 490 985,58 510 153,08 

  400 - finančné operácie 36 000,00 36 000,00 

  500 - finančné operácie 0 0,00 

výdavky 600 - bežné    837 117,08 817 544,08 

  600 - bežné RO   742 087,50 774 828,00 

  700 - kapitálové   0 0,00 

  800 - finančné operácie 36 000,00 36 000,00 

     1 609 204,58 1 628 372,08 

     1 609 204,58 1 628 372,08 

 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                   

JUDr. Richard Hollý                     ZA                           

Alojz Krajčír                                 ZA                                                

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                              

Ing. Milan Šišolák                         ZA                   
 

                        

UZNESENIE č.  64/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 



použitie rezervného fondu v roku 2018 na splátky úveru. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                         

JUDr. Richard Hollý                     ZA                              

Alojz Krajčír                                 ZA                                                 

Dušan Majzún                               ZA                                                    

Mgr. Václav Minx                         ZA                                               

Richard Rusňák                             ZA                                              

Ing. Milan Šišolák                         ZA                         

  

UZNESENIE č. 65/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu na rok 2017 na úroveň reálneho stavu v príjmovej a výdavkovej časti 

k 31.12.2017. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                     

JUDr. Richard Hollý                     ZA                            

Alojz Krajčír                                 ZA                                                 

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                     

Richard Rusňák                             ZA                                                

Ing. Milan Šišolák                         ZA                     

                       

UZNESENIE č.  66/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                         

JUDr. Richard Hollý                     ZA                            

Alojz Krajčír                                 ZA                                                

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                                

Ing. Milan Šišolák                         ZA                I           

 

UZNESENIE č.  67/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie (Dodatok č. 3), ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod 

o rozsahu, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby poskytované v Domove 

sociálnych služieb sv. Michala n.o. Závod. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                       

JUDr. Richard Hollý                     ZA                                  



Alojz Krajčír                                 ZA                                                  

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                    

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA                  

 
 

UZNESENIE č.  68/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závod 

a/ berie na vedomie, 

že do  verejnej  obchodnej súťaže o prenájom nebytového priestoru určeného na predajňu 

mäsiarstva v Dome služieb Závod sa nikto neprihlásil a súhlasí s vyhlásením novej verejnej 

obchodnej súťaže bez vymedzenia účelu,  

b/ poveruje 

starostu obce Závod  podpísaním zmluvy o prenájme v zmysle VZN obce Závod, pokiaľ sa 

záujemca prihlási.     

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                

JUDr. Richard Hollý                     ZA                        

Alojz Krajčír                                 ZA                                             

Dušan Majzún                               ZA                                              

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                              

Ing. Milan Šišolák                         ZA                      

 

UZNESENIE č.  69/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/ berie na vedomie 

aktuálnu rekonštrukciu centrálneho námestia a s tým súvisiacu nevyhnutnosť odstránenia 

predajného stánku patriaceho pani Márii Gállovej,  

b/ schvaľuje 

vzhľadom na nevyhnutnosť odstránenia predajného stánku počas trvania nájomnej zmluvy, že 

ide o prípad hodný osobitného zreteľa, 

c/ schvaľuje 

prenájom nebytového priestoru v Dome služieb Závod pani Márii Gállovej, 

d/ poveruje   

starostu obce podpísaním zmluvy o prenájme v zmysle VZN obce Závod. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                   

JUDr. Richard Hollý                     ZA                            

Alojz Krajčír                                 ZA                                                 

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                 

Richard Rusňák                             ZA                                                 

Ing. Milan Šišolák                         ZA                 

 

UZNESENIE č. 70/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 



neschvaľuje 

odpredaj  majetku obce Závod  - pozemok parc. č.210/2, druh pozemku záhrady, výmera 

1 128 m2 a to z dôvodu iného možného využitia pozemku na rozvoj infraštruktúry. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                     

JUDr. Richard Hollý                     ZA                           

Alojz Krajčír                                 ZA                                            

Dušan Majzún                               ZA                                             

Mgr. Václav Minx                         ZA                                               

Richard Rusňák                             ZA                                            

Ing. Milan Šišolák                         ZA                    

                          

UZNESENIE č. 71/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/ schvaľuje 

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov obecných 

komisií obce Závod. 

 Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                   

JUDr. Richard Hollý                     ZA                            

Alojz Krajčír                                 ZA                                                 

Dušan Majzún                               ZA                                                   

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                 

Richard Rusňák                             ZA                                                

Ing. Milan Šišolák                         ZA                                                 

 

UZNESENIE č. 72/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným 

zastupiteľstvom mesačný plat starostu  vo výške  2 100,00 Eur, s účinnosťou od 1.1.2018. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                

JUDr. Richard Hollý                     ZA                           

Alojz Krajčír                                 ZA                                               

Dušan Majzún                               ZA                                              

Mgr. Václav Minx                         ZA                                            

Richard Rusňák                             ZA                                            

Ing. Milan Šišolák                         ZA                                                 
 

UZNESENIE č. 73/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v obci Závod s platnosťou od 1.1.2018. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 



Bc. Michal Duška                          ZA                 

JUDr. Richard Hollý                     ZA                         

Alojz Krajčír                                 ZA                                              

Dušan Majzún                               ZA                                               

Mgr. Václav Minx                         ZA                                              

Richard Rusňák                             ZA                                              

Ing. Milan Šišolák                         ZA                                          

 

 

UZNESENIE č. 74/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

neschvaľuje 

prenájom pozemku parc. č. 579 v k. ú. Závod (dvor za zdravotným strediskom) pánovi 

Martinovi Žilavému, ktorý žiadal prenájom na zriadenie záhradného centra. 

 Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                

JUDr. Richard Hollý                     ZA                           

Alojz Krajčír                                 ZA                                                 

Dušan Majzún                               ZA                                                

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA                                              

 

18. Záver 
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poďakoval 

všetkým za spoluprácu v roku 2017, zaželal šťastné vianočné sviatky, nový rok 2018 

a zasadnutie ukončil.      

 

Overovatelia:  

Richard Rusňák     .......................................... 

Mgr. Václav Minx ........................................... 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Peter Vrablec  

                                                                                                       starosta obce 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


