
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode  

konaného dňa 18. júna 2019 
 
 
 
Prítomní:  
Ing. Peter Vrablec, Richard Rusňák, Bc., Ing. Juraj Kopiar,  Mgr. Iveta Balejčíková, Dušan 
Majzún, Patrik Michálek, Ing. Milan Šišolák,  Ing. Mária Středová 
Neprítomní: Alojz Krajčír, Michal Dúška, Ján Prelec – ospravedlnení     
Ostatní prítomní: občania podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia: 
 
Pre neprítomnosť poslancov sa podnetom starostu program zmenil nasledovne : 
 
 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
 3. Voľba návrhovej komisie 
 4. Kontrola uznesení 
 5.Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce 
 6. Financovanie rozšírenia akumulácie vodojemu (areál vodárne Závod) 
 7. Informácia starostu o dianí v obci 
 8. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií  
 9. Doplnenie stavebnej komisie pre OZ z radov občanov 
10. Záverečný účet obce za rok 2018 
11.Zmeny a úpravy rozpočtu obce, použitie Rezervného fondu 
12. VZN o poskytovaní služieb pravidelnej miestnej autobusovej dopravy, cestnej motorovej 
dopravy - osobnej verejnej hromadnej nepravidelnej, dopravy traktorom a služieb traktorbarga   
13. VZN o poplatkoch za malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci Závod 
14.VZN -  dodatok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 pre stanovenie sadzieb nájomného 
za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod  
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.  
 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
 

     Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce poslancov: Ing. Mária Středová a Patrik 
Michálek, za zapisovateľku Kvetoslavu Studeničovú. 
 

3. Voľba návrhovej komisie 
     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Ing. Milan Šišolák a Ing. Juraj Kopiar. 



      4. Kontrola uznesení 
 

Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ,  ktoré sa konalo 07.03.2019 predniesol starosta 
obce Ing. Peter Vrablec. Uznesenia boli splnené. 
 
      5. Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce   - samostatne uvedené v bode č. 8 a 
v uzneseniach OZ – bod č.  17. 
 

    6. Financovanie rozšírenia akumulácie vodojemu (areál vodárne Závod)  - 
samostatne uvedené v bode č. 8 a v uzneseniach OZ – bod č.  17. 
 
 

7. Informácia starostu obce o dianí v obci 

• Starosta obce podal správu o dianí v obci za obdobie od  07.03.2019 do 18.6.2019 
a zameral sa na hlavné akcie: 

• Posilňovňa – bolo vykonané zateplenie fasády, ešte nás čaká samotná fasáda. Kolaudácia 
bude dokončená až po vybudovaní hydrantu. 

• Voľby prezidenta – 2 kolá 

• Voľby do EU parlamentu 

• Škola: búranie a likvidácia 70 m betónového plota pri kuchyni 

• Škola: búranie a likvidácia priečky a kúpeľne v najvyššom byte, za účelom vybudovania 
novej učebne. 

• Na ulici Nová : dokončenie odvodnenia a to osadenia koncovej šachty na začiatku ulice 
smerom od Kozej a vybetónovanie troch čistiacich jarkov v trase odvodňovacieho kanála. 

• Obec sadenie stromov z Eurofondového projektu: Národný projekt Podpora biodiverzity 
prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – známy aj pod skratkou Zelené obce 
Slovenska. V rámci tohto projektu sme koncom marca zasadili v obci 102 drevín. 
Z ponuky čo sme dostali sme vybrali s odborníkmi na naše podmienky takúto skladbu 
drevín: Hrab – 30 ks, Borovica – 13 ks, Tis – 25 ks, Lipa – 27 ks, Čerešňa vtáčia – 5 ks, 
dub zimný – 2 ks. 

• Obec – oprava výtlkov po zime na ulici: Brezová, časť Jazero, Pod oborou, Pribinova, 
Domky, na Janáčke, Puškinova 

• Vodáreň – čistenie vodojemu, t.j. obidvoch 150 m3 nádrží a následné odkalovanie celej 
obce. 

• Havária : Výmena jedného zo 4 výtlakových  čerpadiel a dokončená výmena vodomerov 
plánovaných na tento rok. Keďže pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019 bol návrh na 
výmenu vodomerov znížený na polovicu, neboli vymenené všetky vodomery. 



• Kanalizácia : havária dvoch čerpadiel v šachte na konci obce, ktoré obidve zhoreli  
14.6.2019; dňa 18.06.2019 boli osadené  namiesto nich previnuté čerpadlá. 

• Prístavba škôlky: kontrola VO dopadla dobre. Je podpísaná zmluva o dielo č.: 2/2019 s 
spoločnosťou KREATOR ATELIER, s.r.o. Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava a odovzdané 
stavenisko, začalo sa s výstavbou. 

• Učebne: posledná časť a to IKT vybavenie a učebné pomôcky, dokumentácia VO po 
podpise zmluvy je na kontrole v BSK.   

• Rozšírenie vodojemu: je ukončené VO. Víťazom sú Vodohospodárske stavby – 
ekologický podnik a.s. BA – cena je 280 208,24 eur s DPH. 

• Dokončenie hasične: po intervencii boli zo závad odstránené tieto: dodané a namontované 
mreže, sieťky na okná, boli utesnené brány. 

• Dňa 13.4.2019 veľké jarné upratovanie: zúčastnili sa všetky organizácie obce. 

• DSS – pomoc obce pri prerábke práčovne. Obec zabezpečila zamestnancami obce búracie 
práce a DSS si zafinancovala zbytok.  

• Ďalej obec pomohla DSS pri výstavbe nových dverí osadených do vonkajšieho oplotenia. 
Tieto slúžia na vyťahovanie veľkých kontajnerov na ulicu. 

• Súd z BCI: veľmi dobrá správa, hneď na prvom pojednávaní sme boli úspešní. Súd žalobu 
zamietol a priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov  konania vo výške 
100%. Chcem týmto oceniť veľmi dobrú prácu všetkých, ktorí nám pomáhali. Výsledok je 
dôkazom toho, že naše rozhodnutia boli správne. 

    8. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 
 

Komisia finančná a nakladania s majetkom zasadala od posledného zasadnutia OZ 1 krát a 
to dňa 27.05.2019. O činnosti komisie referovala Ing. Mária Středová: 

       Na zasadnutí komisie finančnej  a nakladania s majetkom obce boli prejednané: 
• pripomienky k zverejneným návrhom VZN – predložené pripomienky boli komisiou 

odsúhlasené, boli zapracované do návrhov VZN a sú predkladané na tomto zasadnutí OZ 
na schválenie; 

• čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2019, ktoré komisia  zobrala na vedomie;   

• čerpanie rezervného fondu k 27.05.2019, ktoré komisia  zobrala na vedomie 

• čerpanie rozpočtu DSS sv. Michala, n.o. k 30.04.2019, ktoré komisia  zobrala na vedomie; 

• informácie o prebiehajúcich exekučných konaniach a o ukončených exekučných 
konaniach; 

• podmienky poskytovania úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2019, komisia                          
odporúča OZ schcváliť podanie žiadosti o poskytnutie úveru vo výške 280 208,- eur 
z Environmentálneho fondu na projekt: „Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie 
vodojem 2 x 100 m3“ ; 

• žiadosti obyvateľov obce a právnických osôb: 



- komisia navrhuje OZ schváliť úpravu rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu bežných 
príjmov plus 500,- eur z titulu výberu vstupného v rámci činnosti kina a zároveň úpravu 
rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu bežných výdavkov mínus 500,- eur na prevádzku 
kina; 
- žiadosť  Richard Vlk a manž. Jana – žiadosť o riešenie kritickej dopravnej situácie;  
- odvodnenie ulice Oslobodenia -  komisia odporúča OZ schváliť úpravu rozpočtu obce vo 
výdavkovej časti rozpočtu bežných výdavkov v položke zdravotné stredisko mínus 600,- 
eur  a navýšením bežných výdavkov v položke údržba komunikácií plus 690,- eur na 
vypracovanie PD na odvodnenie ulice Oslobodenia; 
- Potočná ulica - komisia odporúča OZ  schváliť čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 
2 670,- eur  z prostriedkov rezervného fondu za vypracovanie PD na Potočnú ulicu; 
- havária - výmena čerpadla na vodárni – komisia odporúča OZ schváliť čerpanie bežných 
výdavkov súvisiacich s odstránením havárie na vodárni  vo výške 2 850,- eur 
z prostriedkov rezervného fondu; 
- dažďové zvody na budove Domu služieb  – komisia odporúča OZ schváliť čerpanie 
bežných výdavkov súvisiacich s odstránením havárie dažďových zvodov na Dome služieb  
vo výške 350,- eur z prostriedkov rezervného fondu; 
- zastávka SAD - Cintorín (Mendosíno) – komisia odporúča OZ schváliť úpravu rozpočtu 
vo výdavkovej časti rozpčtu bežných výdavkov v položke zdravotné stredisko   mínus 
800,-  eur a navýšením rozpočtu bežných výdavkov plus  800,- eur  na realizáciu zámkovej 
dlažby na zastávke SAD Cintorín (Mendosíno);  
- žiadosť Základnej školy s materskou školou Závod -  komisia odporúča OZ schváliť 
úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu  bežných výdavkov mínus 3 000,- eur 
v položke dopravné značky podľa dopravného pasportu obce a  úpravu rozpočtu bežných 
výdavkov plus 3 000,- eur v rozpočte ZŠ s MŠ na MTZ zariadenia školského stravovania 
v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Závod; zároveň komisia odporúča OZ schváliť poskytnutie 
kapitálových výdavkov na obstaranie gastrozariadenia do školskej kuchyne  vo výške 13 
000,- eur z prostriedkov rezervného fondu. 
- žiadosť obce na dovybavenie kuchyne nového KD – obstaranie miesiča cesta –  komisia 
odporúča OZ  schváliť úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu bežných výdavkov 
mínus 1 000,- eur v položke dopravné značky podľa dopravného pasportu obce a úpravu 
rozpočtu bežných výdavkov plus 1 000,- eur v položke Nový KD – kuchyňa; 
-  zámer postúpiť práva a povinnosti, vyplývajúce Obci Závod podľa Nájomnej zmluvy zo 
dňa 14.8.2002, uzatvorenej medzi Pasienkovým a lesným spoločenstvom obce Závod 
a obcou Závod a to z dôvodu hodného osobitého zreteľa – predmet postúpenia – pozemok 
p.č. 3392/262 o výmere 410 m2, trvalý trávnatý porast, žiadateľovi Jozef Kopiar a manž. 
Terézia, rod. Šrámková, trvale bytom Závod č. 166 -- komisia odporúča OZ postúpiť práva  
a  povinnosti  predmetu postúpenia – pozemok p.č. 3392/262 o výmere 410 m2, trvalý 
trávnatý porast, žiadateľovi Jozef Kopiar a manž. Terézia, rod. Šrámková, trvale bytom 
Závod č. 166 v hodnote 17,- eur/m2; 

-  zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitého zreteľa – predmet 
predaja – pozemok p.č. 752/170 o výmere 89 m2, ostatná plocha, žiadateľovi spoločnosť 
ZASEKY s.r.o., Závod č. 568 -  komisia odporúča OZ odpredať predmet predaja - 
pozemok p.č. 752/170 o výmere 89 m2, ostatná plocha, žiadateľovi ZASEKY s.r.o., Závod 
č. 568 v hodnote 7,- eur/ m2 za splnenia podmienky predloženia listu vlastníctva s 
preukázaným zápisom vlastníctva k nehnuteľnosti prac. č. 140/5, dom so súpisným číslom 
681  v prospech žiadateľa najneskôr 18.06.2019. 

 
 

 



Komisia stavebná a životného prostredia 
 

Komisia zasadala od posledného zasadnutia OZ dva razy a referoval Ing. Juraj Kopiar a 
prerokovala: 
1. Posúdenie situácie ohľadom vybudovania cesty pri bytovej výstavbe na Kozej ulici.   
Komisia stavebná a  životného prostredia sa prehliadkou oboznámila so stavom prístupovej 
komunikácie k rodinným domom na ul. Kozia, za domom č. 541 a následne na svojom zasadnutí 
prerokovala možnosti kolaudácie rodinných domov a prístupovej komunikácie v danej lokalite. Na 
základe zistených skutočností Komisia stavebná a životného prostredia odporúča starostovi obce 
zabezpečiť stretnutie s obhliadkou stavu komunikácie za účasti: STAVEX plus, s. r. o.,  dopravný 
inžinier, stavebný úrad a  starosta obce. Komisia zároveň požiadala starostu obce o tlmočenie 
žiadosti dopravnému inžinierovi o vydanie stanoviska ku kolaudácii cesty v danej lokalite v čo 
najskoršom možnom termíne a poverila tajomníčku komisie úlohou zaslať list v tomto znení 
všetkým vlastníkom nehnuteľností v danej lokalite.   
2. Žiadosť o odkúpenie pozemku časti parc. č. 752/1 – pred rodinným domom č. 681, parc. č. 
140/5 – žiadateľ Záseky, s. r. o., Závod č. 568  
Prítomní poslanci posúdili zámer spoločnosti spolu s priloženou snímkou  z katastrálnej mapy 
a odporučili žiadateľovi vyhotoviť geometrický plán tak, aby požadovaná časť na odkúpenie bola 
posunutá o l meter od chodníka smerom k budove  – takže pôvodný rozmer 6700 mm x 15000 mm 
bude zmenený na 5700 mm x 15000 mm.   
3. Žiadosť o vyjadrenie k vybudovaniu prístupovej cesty k parc. č. 127/2 v časti obce – za 
školou – žiadateľka Kristína Prelcová, Závod č. 544.  
K žiadosti vo veci o vybudovanie komunikácie k parc. č. 427/2, spĺňajúcej parametre prístupovej 
cesty k prípadným stavebným pozemkom komisia zaujala nasledovné  stanovisko: vzhľadom na 
negatívne  vyjadrenie dopravného inžiniera a finančné možnosti obce v roku 2019 nie je možné  
žiadosti vyhovieť.   
4. Jozef Kopiar a manž. Terézia – prevod pozemku do dlhodobého nájmu, resp. prevod  
práv a povinností  – parc. č. 3392/262. 
Komisia stavebná a životného prostredia odporúča schváliť  zámer postúpenia práv a povinností 
vyplývajúcich obci Závod podľa Nájomnej zmluvy zo dňa 14.08.2002, uzavretej medzi PaLS obce 
Závod a obcou Závod, týkajúci sa pozemku parc. č. 3392/262 o výmere 410 m2 , register „C“, 
druh pozemku: ostatná plocha, ktorý bol odčlenený z parcely 3392/262 o výmere 451 m2 register 
„C“ evidovanej ako trvalý trávnatý porast na základe Geometrického plánu č. 35772719-61/2019 
zo dňa 03.04.2019 zhotoveného spoločnosťou GEOCOM žiadateľovi Jozefovi Kopiarovi a manž. 
Terézii Kopiarovej, rod. Šrámkovej, obidvaja bytom Závod č. 166.  Prevod odporúča realizovať 
po odsúhlasení OZ formou zmluvy o postúpení práv a povinností.   
5. V rámci bodu Rôzne komisia prerokovala:   
- informácia o pripravovanom projekte na doasfaltovanie komunikácie a dobudovanie obrubníkov 
v zákrute pri dome č. 440 (Eva Horváthová) – ulica Oslobodenia a osadenie žľabu na druhom 
konci ulice pred rodinným domom č. 425 (Michal Koch).   
- informáciu starostu obce o plánovanom odvodnení autobusovej zastávky na hornom konci a to 
formou vybudovania šachty – studne o hĺbke 2,5 m.  
- rekonštrukčné práce na opornom múre v cintoríne - technické riešenie situácie prisľúbila obci 
vyriešiť firma  KOVEL SERVIS, s. r. o. Závod – p. Jozef Kopiar.   



Komisia verejného poriadku : 
 
Referoval Ing. Juraj Kopiar, komisia zasadla od posledného zasadnutia OZ jeden krát, na komisii 
bolo riešené: 

- priestupok 2 mladistvých, vyriešené symbolickou pokutou; 
- dohovorom vyriešený susedský spor p. Klempa – opieranie si ťažkých predmetov 

o susedin plot. 
 

Komisia kultúrno športová: 

Referoval Ing. Milan Šišolák : 

- IV. ročník- Futbalový turnaj "A" mužstiev "Memoriál Jozefa Gajdu" sa uskutočnil 
15.6. 2019 

- príprava VI. ročníka - Medzinárodný futbalový turnaj prípraviek "O pohár starostu 
obce Závod 2019". 

 

Sociálno školská komisia: 

Nezasadala. 

      9. Doplnenie stavebnej komisie pre OZ z radov občanov - samostatne v 

uzneseniach OZ – bod  č. 17. 

        10. Záverečný účet obce za rok 2018  - samostatne v uzneseniach OZ – bod  č. 17. 

 

       11. Zmeny a úpravy rozpočtu obce, použitie Rezervného fondu - samostatne v 
uzneseniach OZ – bod  č. 17. 
 

      12. VZN o poskytovaní služieb pravidelnej miestnej autobusovej dopravy, 
cestnej motorovej dopravy - osobnej verejnej hromadnej nepravidelnej, 
dopravy traktorom a služieb traktorbarga - samostatne v uzneseniach OZ – bod  č. 17. 

 

        13. VZN o poplatkoch za malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci Závod 
- samostatne v uzneseniach OZ – bod  č. 17. 

 

    14. VZN -  dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 pre 
stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových 
priestorov vo vlastníctve obce Závod samostatne v uzneseniach OZ – bod  č. 17. 

 

    
    15. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce : 
 
       
 



16. Rôzne : 
- p. Šišoláková D. sa zaujímala o orezanie stromov pri pohostinstve Amala – starostom 

bol prisľúbený orez stromov 
- p. Šišoláková D. poznamenala že aj pri cintorín , je potrebné orezať kríky -  prisľúbené 

starostom 
- p. Šišoláková N. v parku pri autobusovej zastávke SAD smerom na Veľké Leváre 

ohrozujúci smrek – skontroluje sa- prípadne oreže 
- riaditeľka ZŠ MŠ Mgr. Blechová chválila dočasné parkovanie pri ihrisku a prechod cez 

školský dvor – bezpečnosť deti – menej ranných kolízií – navrhuje ponechať 
parkovisko aj po dokončení prístavby MŠ; 

- p. Majzún D. pri dotaze Mgr. Blechovej upozornil na plot pri spomínanom parkovisku 
– treba ho opraviť; 

- Ing. Středová upozornila na zotrvávajúci problém s kolaudáciou novopostavených 
domov na Kozej ulici – starosta obce oznámil, že sa momentálne čaká na doloženie 
dokladov potrebných ku kolaudácii cesty od spoločnosti Stavex plus s.r.o. 

- Ing Středová upozorňuje aj na problém s prepadajúcou sa cestou na ulici Pri Plavisku – 
uskutoční sa obhliadka a OÚ zabezpečí vyrezanie cesty a vyrovnanie prepadnutej 
vozovky; 

 
17. Uznesenia: 
 
UZNESENIE č.  11/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
s c h v a ľ u j e 
a/ za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Středová, Patrik Michálek 
   za zapisovateľku Kvetoslavu Studeničovú   
b/ návrhovú  komisiu v zložení: Ing. Milan Šišolák, Ing. Juraj Kopiar 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Richard Rusňák                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA              
 
UZNESENIE č.  12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
 berie na vedomie                         
správu starostu obce o dianí v obci za obdobie od 07.03.2019 do 18.6.2019 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Richard Rusňák                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             



UZNESENIE  č.  13/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
 

s ch v a ľ u j e 
13. a) pozemok parc. č. 3392/400 o výmere 20 m² , druh pozemku ostatná plocha, 

odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m²   

13. b) pozemok parc. č. 3392/392 o výmere 9 m² , druh pozemku zastavaná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² 
 

13. c) pozemok parc. č. 3392/393 o výmere 11 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² 
 

13. d) pozemok parc. č. 3392/397 o výmere 2 m² , druh pozemku ostatná plocha a parc. 
3392/398 o výmere 4 m², druh pozemku ostatná plocha, odčlenený z parc. č 3392/215 
o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 o výmere 27 m² - ostatná plocha 
a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha v celkovej výmere 371 m² 
 

13. e) pozemok parc. č. 3392/399 o výmere 74 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² 
 

13. f) pozemok parc. č. 3392/401 o výmere 72 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² 
 

13. g) pozemok parc. č. 3392/395 o výmere 9 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² 
 

13. h) pozemok parc. č. 3392/396 o výmere 63 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² 
 

13. i) pozemok parc. č. 3392/216 o výmere 66 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² 
 

13. j) pozemok parc. č. 3392/394 o výmere 5 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 



o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² 
 

13. k) pozemok parc. č. 3392/316 o výmere 12 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² 
 

13. l) pozemok parc. č. 3392/215 o výmere 11 m² , druh pozemku zastavaná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² 
 

13. m) pozemok parc. č. 3392/391 o výmere 4 m² , druh pozemku zastavaná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² 
 
ako prípady hodné osobitného zreteľa, nakoľko pozemky nie sú ekonomicky 
a hospodársky využiteľné pre potreby obce a to vzhľadom k ich umiestneniu. 

 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Richard Rusňák                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA              
 
UZNESENIE  č.  14/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
 

 s ch v a ľ u j e 
14. a) odpredaj pozemku parc. č. 3392/400 o výmere 20 m² , druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 
15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľke  Lucii Šurinovej , rod. Šurinovej 
trvale bytom Závod č. 191, za cenu 3,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 

14. b) odpredaj pozemku parc. č. 3392/392 o výmere 9 m² , druh pozemku zastavaná 
plocha, odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 
15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľke Eve Šohajdovej, trvale bytom 



Závod č. 902, za cenu 3,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
 

14. c) odpredaj pozemku parc. č. 3392/393 o výmere 11 m² , druh pozemku ostatná 
plocha, odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 
15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi Jozefovi Prelcovi s manž. Emíliou, 
rod. Drinkovou trvale bytom Závod č. 900, za cenu 3,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 

14. d) odpredaj pozemku parc. č. 3392/397 o výmere 2 m² , druh pozemku ostatná plocha 
a parc. 3392/398 o výmere 4 m², druh pozemku ostatná plocha, odčlenený z parc. č 
3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 o výmere 27 m² - ostatná 
plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha v celkovej výmere 371 m² 
podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 zhotoveného 
spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym odborom Okresného úradu 
v Malackách, žiadateľovi Marcelovi Klimentovi s manž. Miroslavou , rod. Sivákovou 
trvale bytom Závod č. 1007, za cenu 3,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 

14. e) odpredaj pozemku parc. č. 3392/399 o výmere 74 m² , druh pozemku ostatná 
plocha, odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č. 
3392/316 o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná 
plocha v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo 
dňa 15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľke  Oľge Ferenčičovej, rod. Hýllovej 
trvale bytom Závod č. 896, za cenu 7,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 

14. f) odpredaj pozemku parc. č. 3392/401 o výmere 72 m² , druh pozemku ostatná 
plocha, odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 
15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi Jozefovi Šišolákovi, trvale bytom 
Závod č. 894, za cenu 7,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
 

14. g) odpredaj pozemku parc. č. 3392/395 o výmere 9 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 
15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi Petrovi Obranecovi, trvale bytom 
Závod č. 1006, za cenu 3,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
 
 



14. h) odpredaj pozemku parc. č. 3392/396 o výmere 63 m² , druh pozemku ostatná 
plocha, odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 
15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi Jozefovi Duškovi s manž. Alenou 
rod. Štorovou, trvale bytom Závod č. 897, za cenu 7,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 
14. i) odpredaj pozemku parc. č. 3392/216 o výmere 66 m² , druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 
15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi Vladimírovi Smrtičovi ml., trvale 
bytom Závod č. 895, za cenu 7,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 
Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 

14. j) odpredaj pozemku parc. č. 3392/394 o výmere 5 m² , druh pozemku ostatná plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 
15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi Petrovi Dojčákovi s manž. Danou, 
rod. Konečnou trvale bytom Závod č. 1005, za cenu 3,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 

14. k) odpredaj pozemku parc. č. 3392/316 o výmere 12 m² , druh pozemku ostatná 
plocha, odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 
15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi Jánovi Kuníkovi a manž. Jozefíne 
rod. Vrbatovičovej trvale bytom Závod č. 899, za cenu 3,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 

14. l) odpredaj pozemku parc. č. 3392/215 o výmere 11 m² , druh pozemku zastavaná 
plocha, odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 
15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi  Jánovi Vlkovi a manž. Anne, rod. 
Kotrčovej trvale bytom Závod č. 901, za cenu 3,- eur/m² v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 

14. m) odpredaj pozemku parc. č. 3392/391 o výmere 4 m² , druh pozemku zastavaná 
plocha, odčlenený z parc. č 3392/215 o výmere 27 m² - zastavaná plocha, parc. č 3392/316 
o výmere 27 m² - ostatná plocha a parc. č. 3392/216 o výmere 317 m² - ostatná plocha 
v celkovej výmere 371 m² podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 
15.11.2018 zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym 



odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi Jánovi Trajlínkovi, a manž. 
Ľudmile, rod. Tlelkovej trvale bytom Závod č. 903, za cenu 3,- eur/m² v zmysle § 9 
a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 

p o v e r u  je 
starostu obce podpísaním kúpnych zmlúv.  
 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6  
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Richard Rusňák                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
UZNESENIE   č. 15/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
s ch v a ľ u j e 
pozemok parc. č. 752/170    o výmere 89  m2  , register „C“,   druh pozemku: ostatná plocha, ktorý 
vznikol   odčlenením  z parc č. 752/1, register „C“, druh pozemku:  ostatná plocha,   katastrálne 
územie Závod, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok, ktorý tvorí 
predzáhradku pri rodinnom dome č. 681,  nie je možné ho inak ekonomicky a hospodársky využiť 
a to vzhľadom k jeho umiestneniu. 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Richard Rusňák                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
 
UZNESENIE   č. 16/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a s ch v a ľ u j e 
odpredaj pozemku parc. č. 752/170 o výmere 89  m2  , register „C“,   druh pozemku: ostatná 
plocha, ktorý vznikol   odčlenením  z parc č. 752/1, register „C“, druh pozemku:  ostatná plocha,   
katastrálne územie Závod, podľa predloženého geometrického plánu č.35936304-49/2019 zo dňa 
20.05.2019 vyhotoveného geodetom Ing. Alexandrou Žigovou, žiadateľovi spoločnosti ZASEKY 
s. r. o. , Závod č. 568, IČO: 50065807, DIČ: 2120160086, za cenu 7,- v zmysle § 9 a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

b/ p o v e r u j e 
starostu obce podpísaním kúpnej a zmluvy, ktorú si dá vyhotoviť na vlastné náklady kupujúci a to 
do 30 dní od doručenia uznesenia. 
 



Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Richard Rusňák                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
UZNESENIE  č.  17/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s ch v a ľ u j e 
pozemok parc. č. 3392/262 o výmere 410 m² , register „C“, druh pozemku: ostatná  plocha, 
odčlenený z parc. č 3392/262 o výmere 451 m², register „C“, druh pozemku: trvalý trávnatý 
porast, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok, ktorý obec Závod nemôže 
inak ekonomicky a hospodársky využiť  a to predovšetkým z dôvodu jeho nepravidelného tvaru. 
 
   Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
 Hlasovanie:  

Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Richard Rusňák                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
UZNESENIE  č.  18/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a s ch v a ľ u j e 
postúpenie práv a povinností pozemku parc. č. 3392/262 o výmere 410 m² , register „C“, druh 
pozemku: ostatná  plocha, odčlenený z parc. č 3392/262 o výmere 451 m², register „C“, druh 
pozemku: trvalý trávnatý porast, podľa Geometrického plánu č. 35772719-61/2019 zo dňa 
03.04.2019 zhotoveného spoločnosťou Geocom, žiadateľovi Jozef Kopiar a manž. Terézia, rod. 
Šrámková trvale bytom Závod č. 166, Za cenu 17,-- eur/ m² v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
 

b/ p o v e r u j e 
starostu obce podpísaním  zmluvy  o postúpení práv a povinností, ktorú si dá vyhotoviť na vlastné 
náklady žiadateľ a to do 30 dní od doručenia uznesenia. 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva : 6 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Richard Rusňák                                              ZA               



Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
UZNESENIE  č.  19/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
               s ch v a ľ u j e 
podanie žiadosti o poskytnutie úveru vo výške 280 208,24- eur z Environmentálneho fondu na 
projekt: „Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 2x 100 m3. 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie:   
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Richard Rusňák                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
UZNESENIE  č.  20/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
               s ch v a ľ u j e 
založenie nehnuteľného majetku a to nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Závod,   k. ú. Závod 
zapísanú na LV č. 1465  par. č. 781/30,  vo výmere 122 m2 druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie vedenú ako stavbu s číslom súpisným 997 -  obecný vodojem a parc. č. 781/28, vo 
výmere 41 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vedenú ako stavbu – automatickú 
tlakovú stanicu (vodáreň), ako zábezpeku na úver v prospech Enviromentálneho fondu. 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Richard Rusňák                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA              
 
UZNESENIE  č.  21/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
               s ch v a ľ u j e 
VZN o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod. 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA            
 



UZNESENIE  č.  22/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
               s ch v a ľ u j e 
VZN o poskytovaní služieb pravidelnej miestnej/mestskej autobusovej dopravy, cestnej motorovej 
dopravy – osobnej verejnej hromadnej nepravidelnej, dopravy traktorom a služieb traktorbagra. 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
UZNESENIE  č.  23/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
               s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 pre stanovenie sadzieb nájomného za 
prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod. 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA                           
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
UZNESENIE  č.  24/2019 
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 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: 6 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               



Richard Rusňák                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA              
 
UZNESENIE  č.  25/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a) berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce Závod za rok 2018 

b) schvaľuje 
záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie obce s vyhodnotením programového 
rozpočtu za rok 2018 bez výhrad.                                                                             
 c) prebytok rozpočtu v sume 206 936,57 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, navrhujeme použiť na  

-  tvorbu rezervného fondu       55 704,94 eur 

Zostatok finančných operácií v sume 151 231,63 eur, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu        151 231,63 eur 
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo 
výške  206 936,57 eur. 

Celkový počet zvolených p.oslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA              
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Richard Rusňák                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA              
 
UZNESENIE  č.  26/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s ch v a ľ u j e 
doplnenie členov Komisie stavebnej a životného prostredia z radov obyvateľov obce: 
Marián Studenič, Sokolská 199, 90872 Závod  - člen komisie  
Lukáš Jurkovič, Hoštáky 1142, 90872 Závod    - člen komisie 
 

 Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
 Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA                           
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 



UZNESENIE  č.  27/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s ch v a ľ u j e 
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 2 850,- eur na odstránenie 
havarijného stavu majetku obce - Odstránenie havárie na vodárni, (výmena čerpadla) v zmysle 
ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
 

 Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA                           
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
UZNESENIE  č.  28/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s ch v a ľ u j e 
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 350,- eur na odstránenie 
havarijného stavu majetku obce - Odstránenie havárie dažďových zvodov na Dome služieb, 
v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
 Hlasovanie:  

Ing. Juraj Kopiar                                            ZA                           
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
UZNESENIE  č.  29/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 13 000,- eurr na 
obstaranie gastrozariadenia do školskej kuchyne v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a  o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA                           
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             



UZNESENIE  č.  30/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 2 670,- eur  na 
vypracovanie projektovej dokumentácie na Potočnú ulicu v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a  o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA                           
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
UZNESENIE  č.  31/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 7 000,- eur na odstránenie 
kalamitnej situácie – kombinované ošetrenie územia proti komárom a to v súlade § 4 ods. 3 písm. 
h) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a  o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA                           
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 

UZNESENIE  č.  32/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s ch v a ľ u j e 
plán kontrolnej činnosti na II. polrok hlavnej kontrolórky obce Mgr. Ivety Balejčíkovej, podľa 
predloženého návrhu. 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
  
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA                           
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 



UZNESENIE  č.  33/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

r u š í  
uznesenie č. 07/2019 z 7.3.2019, ktorým  OZ v Závode schválilo  hlavnú kontrolórku obce Mgr. 
Ivetu Balejčíkovú za člena Dozornej rady Domova sociálnych služieb sv . Michala, n.o. (ďalej 
„DSS") a vykonávala funkciu revízora v zmysle štatútu DSS, nakoľko organizácia DSS je 
právnickou osobou, ktorá vykonáva neziskovú činnosť. 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
  
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA                           
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
UZNESENIE  č.  34/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
s ch v a ľ u j e 
polročnú odmenu hlavnej kontrolórke obce Mgr. Ivete Balejčíkovej vo výške 10,65 % 
z polročného platu kontrolóra, t.j. v celkovej výške 200,- EUR. 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                                            ZA                           
Dušan Majzún                                                ZA              
Patrik Michálek                                              ZA               
Ing. Mária Středová                                       ZA               
Ing. Milan Šišolák                                          ZA             
 
18. Záver 
 

Týmto bol program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode vyčerpaný. Starosta 
obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
Overovatelia :   Ing. Mária Středová 
 
                 Patrik Michálek 
 
 
 
                                                                                               Ing. Peter Vrablec 
                                                                                                    starosta obce 


