
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode  

konaného dňa 12. apríla 2018 

 
Prítomní:  

Ing. Peter Vrablec,  JUDr. Richard Hollý,  Ing. Milan Šišolák,   Ing. Juraj Kopiar,  Richard 

Rusňák, Bc. Michal Dúška, Dušan Majzún, Mgr. Václav Minx, Mgr. Iveta Balejčíková 

 

Neprítomní: 

Alojz Krajčír, 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 výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške  

                                 mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD 

                                 a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na  

                                 čiastočnú úhradu nákladov a  určenie podmienok úhrady v ŠJ 

                                 a prenájom telocvične 

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

                                 sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb  

                                 sv. Michala n.o. Závod    

                             9. VZN obce Závod o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

                                  Závod 

                            10. Koncoročná závierka obce Závod k 31.12.2017 a záverečný účet  

                                  obce Závod za rok 2017              

                           11. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

                           12. Rôzne   

                           13. Uznesenia  

                           14. Záver 

 

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

prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
     Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce poslancov Ing. Juraja Kopiara a Richarda 

Rusňáka, za zapisovateľku Martu Prévajovú. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 
     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Mgr. Václav Minx, Ing. Milan 

Šišolák, Dušan Majzún.   



 

4. Kontrola uznesení 
     Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 13.2.2018 predniesol 

starosta obce Ing. Peter Vrablec.  Uznesenie č. 7/2018 (rokovanie so spoločnosťou NAFTA) 

zostáva otvorené, ostatné uznesenia boli splnené. 

 

5. Informácia starostu obce o dianí v obci 
   Starosta obce podal správu o dianí v obci za obdobie od 14.2.2018 do 12.4.2018 a  zameral 

sa na hlavné akcie: 

- 24.3.2018 sa v obci konalo „Veľké jarné upratovanie“. Okrem Obecného úradu Závod sa ho 

zúčastnilo celkom 13 organizácií a veľký počet jednotlivcov. Za úspešný deň patrí všetkým 

úprimná vďaka. Zúčastnili sa jej organizácie: 

* ZŠ s MŠ Závod * Kynologický klub Závod * Športový Klub Závod *Pasienková a lesná 

spoločnosť  Závod *  My Hepy o.z. * 

* Ružencové bratstvo a farské spoločenstvo * Folklórna skupina Lanšper *Poľovnícke 

združenie Závod * Folklórny súbor Závodzan * 

* Poslanci Obecného zastupiteľstva Závod * Dychová hudba Závodskí chuapci *Jednota 

dôchodcov Slovenska Závod *Dobrovoľný hasičský zbor Závod * Domov sociálnych služieb 

Závod *  veľké množstvo jednotlivcov, ktorí sa pridali na miestach čistenia *. 

S technikou pri čistení a odvoze vyzbieraného odpadu pomohli tieto firmy: 

* Richter Rasen Slovakia s.r.o. * BOS-POR AGRO s.r.o. * STAVEX Plus, s.r.o. *Richard 

Rusňák * Obec Závod – Obecný úrad *  Jednotlivci s vlastnými vozíkmi *. 

Všetkým, ktorí sa do tohtoročného „Veľkého jarného upratovania“ zapojili, srdečne 

ďakujeme. 
- Ukončené bolo VO na prístavbu MŠ. V súčasnosti sa VO nachádza na kontrole na BSK. 

V prípade, že kontrola nebude mať k súťaži námietky, bude víťaz vyzvaný k podpisu zmluvy.  

Víťazom  súťaže sa stala firma Heston s.r.o., so sídlom v BA. (332 847,43 Eur). K tejto sume 

ešte prirátavame cenu za zariadenie herne MŠ. To sa súťažilo zvlášť, ako zákazka s nízkou 

hodnotou - realizovaná formou výzvy: 11 820,- Eur . 

Výsledná cena sa skladá z oprávnených a neoprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky sa 

spolu vysúťažili na 301 990,40 Eur. Štát prispieva sumou 95% z oprávnených výdavkov, čo 

predstavuje 286 890,88 Eur. Obec Závod dopláca 5 % t.j.  15 099,52 Eur a ostali nám 

neoprávnené výdavky, ktoré tvoria čiastku 42 677,03 Euro. Spolu to činí  57 776,55 Euro, 

ktoré by mala doplácať obec. K tomu ešte cca 5000,- Eur za stavebný dozor.  Samozrejme ak 

sa nevyskytnú nepredvídané okolnosti okolo výstavby a iné zmeny, ktoré pravidelne 

upresňuje dodatkami ministerstvo. 

 - Súťaž na chodník medzi školou a hlavnou križovatkou je ukončená. Vysúťažená sume je  

21 394.78 Eur pri variante bez likvidácie kociek a 21 950,28- Eur  je cena pre variant, kedy 

firma zlikviduje aj staré kocky 

- Máme ukončené určenie predpokladanej hodnoty zákazky u posilňovne (19 960,44,- Eur, 

pričom naša dotácia je 10 000,- Eur a SFZ prispieva taktiež sumou 10 000,- Eur). 

- Revitalizácia parku pri škole (predpokladaná hodnota  zákazky je 19 896,- Eur, pričom 

dotácia z BSK je 15 000,- Eur a naše plánované spolufinancovanie je 3000,- Eur) , 

-  Hasičská zbrojnica (schválená dotácia z MV SR je 30 000,- Eur a s 5% spoluúčasťou to robí 

spolu cca 32 000,-Eur – súťaž sa ešte len rozbieha, takže vysúťažená cena bude oznámená na 

budúcom  zastupiteľstve). 

 Komisie alebo poslanci osobitne majú poslednú možnosť  pripomienkovať rozsah a spôsob 

realizácie týchto projektov. Po ukončení súťaží už nebude možné žiadať akékoľvek zmeny. 



- Máme  rozpracovaný predbežný návrh na rozšírenie vodojemu. Prvé materiály by mohli byť 

vypracované už v máji, no ponuka na vypracovanie PD je 2 300,-Eur bez DPH.  Práce zatiaľ 

nie sú zazmluvnené, čaká sa na stanovisko obce – poslancov.  

- V pondelok 9.4.2018 sme začali s prácami na asfaltovaní troch ulíc: Pri Plavisku, Mierová 

a Štefánikova. Vysúťažili sme 4005 m
2
 a tieto sme rozdelili medzi menované ulice. Po 

zrátaní  vyšla dĺžka spolu 934 metrov , na ktorých bude nový asfalt a k tomu sa pridá ešte 

položenie cca 80 metrov vyfrézovanej zmesi k obecnej vodárni a na koniec ulice Pod Oborou. 

Technológia spočíva vo vyrovnávacom frézovaní max. do hr. 30 mm, spojovacom asfaltovom 

postreku , nasleduje vrstva asfaltového betónu ACO 11 hr.20 mm na vyrovnanie a následne 

položenie asfaltového betónu ACO 11 hr. 40 mm. Pri práci sme boli občanmi Mierovej ulice 

upozornení na vážne problémy, ak bude cesta vyhotovená v plánovanej šírke. Následne 

starosta oslovil aspoň štyroch poslancov (Hollý , Prelec, Šišolák a Kopiar ) a spolu rozhodli , 

že sťažnosť je oprávnená, pristúpi sa k navýšeniu zákazky a cesta v danom úseku dlhom 330 

metrov bude o jeden meter širšia. Konečná zazmluvnená asfaltovaná plocha je teda 4335 m
2
. 

Po ukončení prác bude plocha zrátaná a fakturovať sa bude len skutočne vyhotovená plocha. 

- DSS - po predložení auditu a vyhodnotení finančného roku 2017 bola dňa 28.marca 2018 

v DSS vykonaná aj kontrola fyzická. Kontrola bola zameraná na zisťovanie úrovne 

poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, kvalitu života v zariadení 

a to  fyzické zdravie, sociálne vzťahy a prostredie. Bol preverený reálny stav poskytovania 

služieb. Cieľom kontroly bola aj analýza pracovných činností vykonávaných zamestnancami 

zariadenia smerom ku klientom. Kontrolované boli oblasti: strava v zariadení, hygiena, 

upratovanie, mzdová a personálna agenda, náplne práce zamestnancov. Kontrolná skupina 

urobila obhliadku všetkých priestorov, navštívila všetkých klientov zariadenia,  s ktorými 

urobila pohovor. Závažné nedostatky zistené neboli. Drobné nedostatky boli odstránené na 

mieste. Na základe kontroly kontrolná skupina konštatuje, že všetky priestory zariadenia je 

potrebné vymaľovať a vymeniť nevyhovujúcu podlahovú krytinu v jednotlivých 

miestnostiach v starej časti budovy. DSS má naplánovaný Deň otvorených dverí v mesiaci 

máj 2018 v súvislosti s 5. výročím založenia zariadenia.   

 

6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 
Komisia finančná a nakladania s majetkom – JUDr. Richard Hollý 

Zasadnutie komisie bolo 19.2.2018 a boli prerokované nasledovné témy: 

- DSS sv. Michala – riaditeľ zariadenia predložil účtovnú závierku k 31.12.2017 

a pravidelne mesačne predkladá i informácie o hospodárení. Členovia komisie 

konštatovali, že informácie nie sú prehľadné – ťažko posúdiť, či je hospodárenie 

v súlade so schváleným rozpočtom. Starosta obce ako predseda správnej rady DSS 

informoval členov komisie so žiadosťou o prehodnotenie platu riaditeľa DSS, so 

žiadosťou o finančnú pomoc pri úprave priestorov ( maľovanie a výmena podláh) 

a splnenie požiadaviek, ktoré vzišli z kontroly HaZZ. 

- Pohľadávka voči pani Gašparovičovej – správa o exekučnom vymáhaní. 

- Finančná komisia predkladá VZN o zvýšení poplatkov za pobyt detí v  ZŠ s MŠ a 

ŠKD, ktoré mali poslanci možnosť pripomienkovať a je pripravené k schváleniu. 

- Nezaplatené nájomné COOP Jednota pod budovou predajne potravín v Jazere 

odporúča komisia vymáhať súdnou cestou, pokiaľ nájomca nezaplatí do 30.6.2018. 

Vzhľadom na nového nájomcu budovy, treba uvažovať o vypracovaní novej nájomnej 

zmluvy. 

 

7. VZN obce Závod o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD 



a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú 

úradu nákladov a určenie podmienok úhrady na ŠJ a prenájom telocvične  

Návrh VZN bol v dostatočnom predstihu zaslaný poslancom a zverejnený na obecnej tabuli 

na pripomienkovanie.  

Predseda finančnej komisie JUDr. Hollý ešte v krátkosti zdôvodnil potrebu navýšenia úhrad 

pre uvedené činnosti a odporučil VZN schváliť. 

 

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

služby poskytované v Domove sociálnych služieb sv. Michala n.o. Závod 
Návrh VZN bol predložený poslancom a publikovaný, pripomienky neboli vznesené. 

Pani Katarína Stanková zdôvodnila potrebu odsúhlasenia nového VZN, ktorá vyplýva 

z  novely zákona č. 448/2008  Z.z. MPSVaR, platnej od 1.1.2018. Zmena zahŕňa zvýšenie 

poplatkov od klientov a výšku štátnej dotácie , ktorá sa viaže na stupeň odkázanosti. Dotácia 

bude odteraz s ministerstvom vysporiadaná kvartálne ( do r. 2017 ročne).  

Poslanci navrhli schváliť VZN bez konkrétnych číselných ukazovateľov, aby zostala 

všeobecná platnosť VZN aj po ďalšej úprave zákona. 

 

9. VZN obce Závod o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Závod 
Návrh VZN bol preložený poslancom a publikovaný. Nové upravené VZN vychádza 

z potreby podaného protestu prokurátora. 

K podanému návrhu sa vyjadril JUDr. Hollý, ktorý konkrétne navrhol ako a kam bude možné 

vyvážať žumpy a zároveň navrhol, aby polovicu nákladov  za odvoz žumpy uhrádzala obec. 

Na základe pripomienok poslancov ku kontrole odvozu JUDr. Hollý zobral návrh späť s tým, 

že tento návrh bude neskôr dopracovaný. 

Problematika žúmp je v Závode aktuálna vzhľadom na nemožnosť pripojenia sa všetkých 

nehnuteľností na kanalizáciu. Spôsoby vývozu žúmp, likvidácie a financovanie budú určite 

predmetom riešení OZ.  

 

10. Koncoročná závierka obce Závod k 31.12.2017 a záverečný účet obce 

Závod za rok 2017 
Kompletný materiál koncoročnej závierky za rok 2017 bol poslancom zaslaný.  

Hlavná kontrolórka sa v krátkosti vyjadrila k obsahu a forme spracovania závierky – podala 

vysvetlenie k niektorým položkám ( prebytky rozpočtu, rezervný fond, bankové účty..). 

K závierke a záverečnému účtu nemá žiadne námietky. 

 

11. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
Pani Ľubica Ilašová – predložili s manželom žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pri 

rodinnom dome na ulici Domky. Získali by lepší prístup k nehnuteľnosti a odvodu dažďovej 

vody. Prístup sa viac zhoršil po vrátení daru – časti cesty STAVEXU, čím sa cesta  zúžila. 

Stavebná komisia neodporučuje predaj obecného pozemku z dôvodu ponechania budúceho  

prechodu do novej obytnej časti. Z argumentácie pani Ilašovej vyplýva, že stavebný úrad 

a komisia nedostatočne posúdili stávajúci stav a žiada o prehodnotenie rozhodnutia. 

JUDr. Richard Hollý – prezentoval, prečo nesúhlasí s predajom pozemku, ktorý mal a má 

slúžiť ako  komunikácia. Poslanci sa dohodli, že je potrebné opätovne žiadosť vrátiť stavebnej 

komisii. 

Pani Eva Horváthová – pripomenula neriešenie jej problému s dažďovou vodou pred jej 

domom.  



Ing. Peter Vrablec, starosta -  obec má k dispozícii výškopis ulice, ktorý poslúži k výberu 

varianty odvodu vody. Dôvodom nekonania sú financie, ktoré na tento rok neboli pre tento 

účel schválené. 

Pán Miroslav Kovár – býva na ulici Nad Jazierkom, ktorá je prepojená v ulicou Hoštáky - už  

v minulosti žiadal na tejto ulici zriadiť na ceste retardér. OZ žiadosť zamietlo, avšak problém 

s počtom áut a rýchlosťou sa stále stupňuje. Žiada situáciu opätovne prehodnotiť. 

Ďalší dotaz mal k triedeniu, vývozu a platbám za komunálny odpad. Napriek triedeniu 

odpadu, kedy sa objem komunálneho odpadu znížil, občan platí tú istú sumu, naviac musí 

zaplatiť na celý rok dopredu. 

Ing. Peter Vrablec – k problematike vývozu komunálneho odpadu vysvetlil fungovanie 

celého systému vývozu – za vývoz separovaného odpadu obec vývozcovi neplatí. Platíme za 

vývoz komunálneho odpadu, preto obce víta dôslednú separáciu. Dosiahnuť najspravodlivejší 

systém v platbách za vývoz komunálneho odpadu by bol systémom digitálneho váženia 

každej smetnej nádoby, čo je z hľadiska finančného možné dosiahnuť v budúcnosti.  

K zriadeniu retardéra požiada starosta stavebnú komisiu o zhodnotenie novej situácie na 

uvedených uliciach.  

Pani Katarína Stanková – vysvetlila súčasne fungujúci systém plomb na vývoz 

komunálneho odpadu. Plomby slúžia na kontrolu fakturácie vývozu medzi vývozcom 

a obcou. Občan neplatí plombu, ale podľa počtu osôb žijúcich v danej domácnosti je 

vypočítaná cena na pokrytie všetkých nákladov spojených s likvidáciou. 

Mgr. Katarína Blechová – riaditeľka ZŠ –  problematikou triedenia odpadu sa zaoberá aj 

pedagogická výchova detí, ktorá vštepuje deťom zodpovednosť za čistotu životného 

prostredia.   Namieta proti názoru pána Kovára, že nemusí triediť, pokiaľ platí rovnako.  

Pán Peter Karel – namieta proti parkovaniu kamiónov pri hasičskej zbrojnici – môžu byť 

prekážkou pri nečakaných udalostiach, napr. živelných pohromách.  

Žiada pridať verejné osvetlenie smerom od hlavnej križovatky  smerom k ZŠ – stávajúce dve 

lampy sú nepostačujúce, nakoľko aj chodník je len po jednej strane cesty a je v dezolátnom 

stave. 

Ing. Peter Vrablec – o probléme s parkovaním v obci vieme, problém je so získaním 

vhodného  priestoru pre vybudovanie plateného parkoviska. 

Problém s chodníkom pri ceste na Sokolskej ulici bude v najbližších dňoch vyriešený. 

Doplnenie osvetlenia bude podané ako podnet na poslancov s tým, že v prípade súhlasu bude 

zakomponované do rozpočtu obce. 

 

12. Rôzne 

Ing. Peter Vrablec, starosta – informoval obecné zastupiteľstvo o novovzniknutom združení 

„ Miestnej akčnej skupiny Dolné Záhorie“ , ktoré vzniklo z  potreby spojiť skúsenosti, 

prostriedky a ľudské zdroje mikroregiónu na posilnenie spolupráce pri riešení aktuálnych 

problémov – podpora projektov na poľnohospodársku činnosť, agroturistiku, verejné 

priestranstvá a infraštruktúru. 

Združenie na svojom valnom zhromaždení schválilo finančný príspevok na chod združenia, 

pokiaľ budú poslanci súhlasiť, tak na rozbehnutie činnosti MAS obec poskytne návratný 

finančný príspevok 0,60 Eur na 1 obyvateľa podľa  koeficientu k 31.12.2017. 

Poslanci budú mať možnosť vyjadriť sa k členstvu hlasovaním k uzneseniu. 

Starosta ešte zdôraznil tému finančnej pomoci DSS sv. Michala – vymaľovanie interiéru 

a výmena podláh a k téme riešenia vodojemu. Ponecháva čas  poslancom k vyjadreniu, 

riešenia budú hľadať spoločne. 

Bc. Michal Duška-  aká je koncepcia riešenia problému odvodňovania ulíc (Potočná) 

a kanálov (Jazero) v obci, jej napojenie na Štúrovu ulicu, chýbajú mu informácie zo zasadnutí 

komisií pri OZ. 



Občania ho oslovili požiadavkou na zriadenie prechodu pre chodcov na Štúrovej ulici, pri 

dolnej zastávke autobusu. 

JUDr. Richard Hollý -  navrhuje, aby všetci poslanci boli pozývaní jednotlivými komisiami 

na ich zasadnutia. 

Richard Rusňák – v obci začala spoločnosť AMALA prevádzkovať novú herňu, aj keď je 

zrejme vedená s titulom kvízomat. Ohlasy občanov sú k tejto  prevádzke negatívne, sám chce 

vedieť aký je názor OZ k herni. 

Ing. Peter Vrablec –  otázka herní v obci je v súčasnosti veľmi aktuálna. Odporučil túto tému 

riešiť na pracovnom stretnutí poslancov, nakoľko je potrebné k danej problematike 

naštudovať platnú legislatívu. 

 K dotazom poslanca pána Dušku : prepojenie ulíc Plavisko a Potočná na stávajúce ulice 

zatiaľ nie je možné, nakoľko v prvom prípade ide o súkromné pozemky a cesta na  Potočnej 

ulici sa ešte len rieši v spolupráci s Pasienkovou a lesnou spoločnosťou Závod.  Na zakrytie 

časti kanála Jazero je v rozpočte obce na rok 2018  vyčlenených 3 000,00 Eur. Obci takto 

vnikne oficiálny prístup ku kanálu a na jeho údržbu tak bude môcť konečne použiť aj 

kolesovú techniku. Ďalší postup sprístupnenia, resp. investovania do tejto ulice bude 

predmetom rozhodovania OZ až v roku 2019. 

Prechod pre chodcov žiada obec zriadiť na Okresnom úrade, odbor cestnej dopravy  Malacky 

pred ZŠ s MŠ Závod už cca 3 roky. Aj keď disponujeme prísľubom na jeho zriadenie, zatiaľ 

sa nič nedeje. Má pochybnosti o tom, že by sme dokázali vybaviť ďalší prechod na 

regionálnej ceste v obci. 

Poznámka k bodu Rôzne: Zverejnené a poslancom predložené boli stavebnou komisiou dva 

zámery na odpredaj majetku obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poslanci 

žiadajú opätovné preskúmanie žiadostí a hlasovanie odložili na budúce OZ. 

 

13. Uznesenia 

 
UZNESENIE č.  8/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s c h v a ľ u j e 

a/ za overovateľov zápisnice: Ing. Juraja Kopiara a Richarda Rusňáka 

   za zapisovateľku  Martu Prévajovú, 

b/ návrhovú  komisiu v zložení:  Mgr. Václav Minx, Ing. Milan Šišolák, Dušan Majzún  

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                    

JUDr. Richard Hollý                     ZA       

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                            

Dušan Majzún                               ZA                                               

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA          

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                    

 

UZNESENIE č.  9/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

 berie na vedomie                         
správu starostu obce o dianí v obci za obdobie od 14.2.2018  do 12.4.2018. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

 Bc. Michal Duška                         ZA                     



JUDr. Richard Hollý                     ZA        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                                

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Richard Rusňák                             ZA                                                

Ing. Milan Šišolák                         ZA          

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                    

 

UZNESENIE č.  10/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

berie na vedomie 

inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie v Závode o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov 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       

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                              

Dušan Majzún                               ZA                                              

Richard Rusňák                             ZA                                              

Ing. Milan Šišolák                         ZA          

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                    

                                        

UZNESENIE  č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závod 

berie na vedomie 

individuálnu účtovnú závierku obce 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        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                               

Dušan Majzún                               ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                   

 

UZNESENIE  č.  12/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závod 

berie na vedomie 

správu audítora k individuálnej účtovnej závierke obce 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        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                                

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Richard Rusňák                             ZA                                                

Ing. Milan Šišolák                         ZA          

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                    

 



UZNESENIE   č. 13/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Závod za rok 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        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                               

Dušan Majzún                               ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                  

 

UZNESENIE  č. 14/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce s vyhodnotením 

programového rozpočtu za rok 2017 bez výhrad. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

 Bc. Michal Duška                         ZA                            

JUDr. Richard Hollý                     ZA                   

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                         

Dušan Majzún                               ZA                                           

Richard Rusňák                             ZA                                         

Ing. Milan Šišolák                         ZA     

Mgr. Václav Minx                         ZA                                             

 

UZNESENIE  č. 15/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

a/ Prebytok rozpočtu v sume 76 977,14 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR v sume 10 000,00 EUR navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu                         66 977,14 EUR 

b/ Zostatok finančných operácií v sume 67 121,35 EUR navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu                         67 121,35 EUR. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

 Bc. Michal Duška                          ZA                    

JUDr. Richard Hollý                     ZA        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                              

Dušan Majzún                               ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                   

 

UZNESENIE  č.  16/2018 



Obecné zastupiteľstvo v Závod 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom 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        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                               

Dušan Majzún                               ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                    

 

UZNESENIE   č. 17/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod – dodatok č. 4 o rozsahu, spôsobe určenia a výške 

úhrady za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb sv. Michala n.o. zo dňa 

18. júna 2014, s odkazom na osobitný právny predpis. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                        

JUDr. Richard Hollý                     ZA        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                                

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Richard Rusňák                             ZA                                                

Ing. Milan Šišolák                         ZA          

Mgr. Václav Minx                         ZA               

 

UZNESENIE  č.  18/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závod 

ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

Závod,  schváleného uznesením č. 38/2017 z 13.09.2017,s účinnosťou od 29.9.2017,  

z dôvodu podaného protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Malacky zo dňa 05.03.2018. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                     

JUDr. Richard Hollý                     ZA        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                                

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Richard Rusňák                             ZA                                                

Ing. Milan Šišolák                         ZA          

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                    

 

UZNESENIE   č. 19/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 



schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

Závod, so spresnením miesta vybudovanej šachty. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                        

JUDr. Richard Hollý                     ZA        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                               

Dušan Majzún                               ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

Mgr. Václav Minx                         ZA             

 

UZNESENIE  č.  20/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závod 

ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod o chove, vodení a držaní psov na území obce 

Závod schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 45/2016 zo dňa 14.09.2016,  z dôvodu 

podaného protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Malacky zo dňa 09.02.2018. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                       

JUDr. Richard Hollý                     ZDRŽAL SA 

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                                

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Richard Rusňák                             ZA                                              

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

Mgr. Václav Minx                         ZA                     

                               

UZNESENIE  č.  21/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závod 

ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod umiestňovaní reklamných a propagačných 

zariadení na území obce Závod schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 145/2011 

z 08.12.2011,  z dôvodu podaného protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Malacky zo dňa 

02.03.2018. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                        

JUDr. Richard Hollý                     ZA                    

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                               

Dušan Majzún                               ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA        

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                   

 

UZNESENIE  č.  22/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závod 

a/ ruší 



Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod – Požiarny poriadok obce Závod schválené 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 67/2012 z 10.10.2012,  z dôvodu podaného protestu 

prokurátora Okresnej prokuratúry Malacky zo dňa 07.03.2018. 

b/ poveruje 

starostu obce zabezpečením vypracovania a vydania dokumentácie obce o ochrane pred 

požiarmi. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                       

JUDr. Richard Hollý                     ZA        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                               

Dušan Majzún                               ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

Mgr. Václav Minx                         ZA                                                    

 

UZNESENIE   č. 23/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky  o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 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        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                              

Dušan Majzún                               ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

Mgr. Václav Minx                         ZA             

 

UZNESENIE   č. 24/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/ berie na vedomie 

zmeny rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením v zmysle 

vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do 

rozpočtu obce a zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy. 

b/ schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 5 492,74 Eur na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce – kotol v zdravotnom stredisku, v zmysle 

ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. 

c/ schvaľuje 

zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 

priloženého návrhu. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                        

JUDr. Richard Hollý                     ZA        



Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                              

Dušan Majzún                               ZA                                                

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

Mgr. Václav Minx                         ZA             

 

UZNESENIE   č. 25/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/ berie na vedomie 

správu o činnosti „Miestnej akčnej skupiny  Dolné Záhorie“. 

b/ schvaľuje  

jednorazový poplatok za členstvo v „Miestnej akčnej skupine Dolné Záhorie“ pre verejný 

sektor vo výške 0,60 Eur na jedného obyvateľa. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                       

JUDr. Richard Hollý                     ZA        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                               

Dušan Majzún                               ZA                                                 

Richard Rusňák                             ZA                                              

Ing. Milan Šišolák                         ZA          

Mgr. Václav Minx                         ZA               

 

UZNESENIE   č. 26/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
nájom v bytovom dome v Závode súp. č. 244 nájomcovi Helene Valouchovej na dobu určitú 

jeden rok, zároveň bude spísaná notárska zápisnica s exekučným titulom, zaplatená kaucia vo 

výške šesťmesačného nájomného a nájomné zaplatené do podpísania novej nájomnej zmluvy. 

Zároveň nájomca zaplatí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Bc. Michal Duška                          ZA                       

JUDr. Richard Hollý                     ZA        

Ing. Juraj Kopiar                           ZA                                               

Dušan Majzún                               ZA                                             

Richard Rusňák                             ZA                                               

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

Mgr. Václav Minx                         ZA              

 

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

a zasadnutie ukončil. 

 

Overovatelia:  

Ing. Juraj Kopiar    .......................................... 

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

 

                                                                                       Ing. Peter Vrablec  

                                                                                          starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


