
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode  

konaného dňa 7. marca 2019 
 

 

 

Prítomní:  

Ing. Peter Vrablec, Alojz Krajčír,  Richard Rusňák, Bc. Michal Duška,  Ing. Juraj Kopiar,  Mgr. 

Iveta Balejčíková, Ján Prelec, Dušan Majzún, Patrik Michálek, Ing. Milan Šišolák, 

Ing. Mária Středová, 

Prizvaní: Lenka Červenková, Tomáš Červenka, Marek Červenka, Juraj Egl, František Pšenica, 

Mário Maxian  

Neprítomní: Majzún Dušan, Prelec Ján, Michal Dúška - 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. Správa veliteľa hasičov 

 8. Doplnenie členov komisií pri OZ z radov občanov 

 9. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

 10. Rôzne 

 11. Uznesenia  

 12. 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. Milan Šišolák, Ing. Juraj 

Kopiar, za zapisovateľku Kvetoslavu Studeničovú. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

 
     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Ing. Mária Středová, Richard 

Rusňák, Patrik Michálek 

 

4. Kontrola uznesení 

 
Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 10.12.2018 predniesol starosta 

obce Ing. Peter Vrablec. Uznesenia boli splnené. 



5. Informácia starostu obce o dianí v obci 

 
Starosta obce podal správu o dianí v obci za obdobie od  10.12.2018 do 7.3. 2019 a zameral sa 

na hlavné akcie: 

Vianočné trhy – poďakovanie 

Novoročný ohňostroj s poslaneckým punčom -  poďakovanie 

Záhorácke divadlo, Senica – Sen Noci Svätojánskej – divadelné vystúpenie 2.2 2019 

Detský fašiangový karneval 16.2.2019 kde sme pomohli škole a MŠ priestormi a aj 

zabezpečením hudby a DJ 

Gulášmajster 2019 – poďakovanie 

 

 Koncom decembra sa nám podarilo dokončiť odkanalizovanie poslednej obecnej 

budovy, ktorá ešte nebola pripojená na kanalizáciu a to starý KD. 

 Počas mesiaca január sa okrem zimnej údržby ciest a chodníkov práce mimo OU 

sústredili najmä na zimný orez stromov v parkoch a vedľa ciest. 

 V mesiaci február sme začali s likvidáciou čiernych skládok. Asi tri vlečky sa odviezli 

iba z lokality Hoštáky, prešli sa lokality Hajné, ale aj úseky popri diaľnici a zle na tom 

bolo opäť aj Plavisko. 

 Z havárií sme riešili ako prvú vodáreň, kde sa opotrebovali tesnenia na ventiloch vo 

filtrácii a začali nám prepúšťať vodu späť do studne. Havária bola odstránená. 

 Ďalej na vodárni bolo treba vymeniť tesnenia na ventiloch na filtračnej stanici a robil sa 

aj servis dávkovacích čerpadiel chlóru. 

 V súčasnosti máme haváriu na jednom zo štyroch čerpadiel tlačiacich vodu do obce. 

Čerpadlo má už viac ako 15 rokov a také sa už nevyrábajú. Bude potrebné okrem kúpy 

nového prerobiť aj uchytenia... 

 Druhá havária boli vyvalené stĺpy držiace sieť nad multifunkčným ihriskom. Tu sme 

objednali a osadili ďalšie dva stĺpy takže  namiesto 4 je teraz použitých stĺpov šesť 

s tým, že prikúpené stĺpy sú postavené do stredu a sieť je takto dokonca umiestnená 

vyššie. 

 V súvislosti s opravou stĺpov sme rozobrali cca 20m2 zámkovej dlažby pri ihrisku 

a opravili sme prepadnuté miesta – po bývalých žumpách. 

 Rozbehli sme rokovania okolo vysporiadania majetkových pomerov ohľadne 

kanalizácie a Enviroparku. 

 Začali sme analyzovať a pripravovať podklady pre nový možný systém zberu 

a financovania KO. Cieľom má byť pre občana úspora a skutočná motivácia pre 

triedenie odpadov. Keď sa nám podarí pripraviť konkrétny návrh, materiály postúpime 

komisiám na spoločné prerokovanie. 

 Posilňovňa: dnes sme kolaudovali posilňovňu. Nedostavili sa zástupcovia RÚVZ. 

Hasiči mali vážny problém so studňami v škole zabezpečujúcimi vodu v prípade 

požiaru (prístup techniky). Náš návrh na vybudovanie nového hydrantu situáciu vyrieši. 

V mesiaci marec už plánujeme zateplenie fasády. Žiadam týmto aj komisie finančnú 

a športovú aby sme pomaly dali do poriadku aj ostatné záležitosti okolo jej prevádzky. 

Myslím tým, aby ste si v komisiách prejednali, ako si predstavujete prenájom tejto 

prístavby a samotné fungovanie posilňovne. 

 

 

 



6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií: 

 
Komisia stavebná a životného prostredia –Alojz Krajčír predseda komisie 

Komisia zasadala tri krát a riešili sa nasledovné žiadosti: 

 1. JUDr. Tomáš Maráček, Sološnica č. 293 – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 

drevín.  Komisia stavebná a životného prostredia prehodnotila návrh z minulého zasadnutia 

komisie, podľa ktorého bola navrhnutá  finančná náhrada vo výške 10 000,-- € a súčasne i  

náhradná výsadba v počte 30 až 50 ks drevín. Nakoľko zákon č. 543/2002 Z. z.  o  ochrane 

prírody a krajiny podľa § 48 ukladá povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu na vopred 

určenom mieste, a obec momentálne nemá pripravený pozemok na náhradnú výsadbu, komisia 

odporúča  finančnú náhradu za tento výrub stromov vo výške  10%  z výslednej spoločenskej 

hodnoty drevín  – t. j. po zaokrúhlení  12 500,--  €.  

2. STAVEX plus, s. r. o., Závod č. 996 žiadosť o odkúpenie pozemkov. 

Podľa bodu 2 zápisu zo dňa 12.01.2019 bolo úradne overené, že k pozemkom  na LV č. 4859 

evidovaných  pod právnym stavom – Československý štát v správe Miestneho národného 

výboru, 908 72  Závod,  nemôže obec pristupovať ako vlastník, resp. predávajúci subjekt. 

Komisia bola ďalej informovaná, že Obec Závod – Obecný úrad po konzultácii s Katastrálnym 

odborom v Malackách mieni pristúpiť ku globálnemu riešeniu situácie. Na základe výpisu 

všetkých takto evidovaných pozemkov požiada príslušné úrady o delimitáciu predmetných 

parciel a následný opravný zápis na listoch vlastníctva.  

3. Kynologický klub, Závod – žiadosť o využívanie obecného priestoru .  

Prizvaní zástupcovia športového klubu a kynologického klubu objasnili komisii situáciu a 

obidve strany zhodne skonštatovali, že momentálne nie sú žiadne problémy v súvislosti s 

užívaním tréningového ihriska. Obecný pozemok – tréningové ihrisko parc. č. 3146/3 register 

C, ktoré susedí s futbalovým ihriskom v dohodnutej časti využíva na svoju činnosť 

Kynologický klub Závod so súhlasom Športového klubu Závod.  

Komisia stavebná a životného prostredia preto odporúča OZ schváliť Kynologickému klubu 

Závod  užívanie  dohodnutej časti obecného pozemku na jeho činnosť a umiestniť naň dve 

unimobunky a plechový sklad. Zároveň komisia odporúča, aby Obecný úrad zabezpečil 

zameranie a vyznačenie obecného pozemku – kolíkmi.   

 4. Miestna obhliadka parcely č. 3170 a parc. č. 3168/2, ktoré sú vo vlastníctve JUDr. 

Hollého, Závod č. 145 . Podľa priloženej e-mailovej správy a porovnania s LV č. 2900 sa ruší 

č. parcely 3168/2 a dopĺňa sa č. parc. 3169/1 a 3169/2 čo sú cesty k štadiónu o výmere 87 m2  a 

14 m2 . Parcela č. 3170 má výmeru 825 m2  a tvorí súčasť ihriska pri škole.  

Komisia v tomto prípade navrhuje odkúpiť od JUDr. Hollého parc. č. 3169/1 a 3169/2 spolu o 

výmere 101 m2 , požiadať JUDr. Hollého o návrh ceny, za ktorú je ochotný pozemky predať.  

Návrh na vysporiadanie  týchto pozemkov, ako aj na  prípadné vysporiadanie  parc. č. 3170 o 

výmere 825 m2   bude následne  komisia riešiť v spolupráci s Komisiou finančnou.  

5. Peter Baláž, Bratislava – Karlova Ves – žiadosť o odkúpenie časti pozemku na 

ktorom stojí stavba rodinného domu č. súp. 515 a dvor.    

Komisia stavebná odporúča žiadateľovi odpredať z parc. č. 752/1 diel 3 o výmere 13 m2  

zastavaná plocha  - pozemok vo dvore  a diel 4 o výmere 21 m2  zastavaná plocha – pozemok 

zastavaný stavbou podľa geometrického plánu 35772719-181/2018 zo dňa 05.10.2018. V 

obidvoch prípadoch ide o predaj podľa osobitného zreteľa, pretože pozemky nie je možné inak 

ekonomicky ani hospodársky využiť. Cena schválená OZ je – 3,-- €/m2 .   

 

 

 

 



6. Ján Prítula a manž. Marcela, Závod č. 549  - žiadosť o výmenu a odkúpenie 

pozemku. Komisia stavebná a životného prostredia odporúča žiadateľom: 

1. odsúhlasiť výmenu  časť 4 parcely č. 752/20 o výmere 9 m
2  

zast. plocha 
 
 pričleniť k parc. č. 

752/21 za rovnakú výmeru z časti 6 z parc. č. 752/21 zast. plocha.   

2. odpredať zostávajúcu časť pozemku diel 6 z parcely č. 752/21 o výmere 105 m
2 

(114 – 9) 

zast. plocha, podľa predloženého geometrického plánu č. 97/2012 zo dňa 08.11.2012. Ide 

o prípad hodný osobitného zreteľa, pretože pozemok nie je možné inak ekonomicky ani 

hospodársky využiť. Cena schválená OZ je  – 10,-- € /m
2
 

 

Komisia finančná a nakladania s majetkom – Ing. Mária Středová predseda komisie. Na 

zasadnutí komisie dňa 18.2.2019 riešili nasledovné žiadosti : 

1. Michal Dúška - Potočná ulica: starosta informoval, že dopravný inžinier a zástupca 

odboru dopravy Okresného úradu boli v uvedenej lokalite na miestnom šetrení  vyslovili 

nesúhlas s vybudovaním prístupovej komunikácie; členovia komisie odporúčajú starostovi, aby 

písomne vyžiadal dotknuté organizácie (DI, odbor dopravy OU) o stanovisko k vybudovaniu 

predmetnej komunikácie - na základe ich písomného vyjadrenia komisia odpovie žiadateľovi. 

2. Zdenka Ebnerová - komisia sa vyjadrí k realizácii prác na odvodnení časti 

komunikácie až podľa údajov čerpania rozpočtu k 30.06.2019, v súčasnosti nie sú v rozpočte 

obce schválené finančné prostriedky na realizáciu týchto prác. 

3.  JUDr. Richard Hollý - na základe požiadania komisie stavebnej a životného 

prostredia predložil návrh ceny za predaj pozemkov register E parc. č. 3170, 3169/1, 3169/2 a 

to vo výške 25,- eur/m2; ako alternatívu navrhuje zámenu pozemkov za pozemok - komisia 

zámenu neodporúča; v prípade predaja komisia navrhuje odčleniť z parcely č. 3170 iba časť 

(podľa odčleňovacieho GP) a iba tú odkúpiť do vlastníctva obce; ostatné parcely č. 1369/1 vo 

výmere 14 m2 a 3169/2 vo výmere 87 m2 navrhuje komisia odkúpiť. 

4. Jozef Kopiar - predaj parcely č. 3392/262 vo vlastníctve obce navrhuje komisia riešiť 

až potom, keď si žiadateľ vysporiada užívanie parcely č. 3384 s PaLS Závod. 

5. Kynologický klub Závod – na základe podnetu komisie stavebnej a životného 

prostredia, finančná komisia navrhuje upraviť podmienky užívania tréningového ihriska na 

parcele č. 3146/3 v spolupráci so ŠK Závod (napr. formou podnájomnej zmluvy so ŠK Závod) 

 

 

Kultúrno športová komisia – Ing. Milan Šišolák predseda komisie 

Podal správu o Novoročnom ohňostroji 01.01.2019, ktorý bol organizovaný komisiou 

a poslancami. Poďakoval všetkým , ktorí sa zúčastnili na príprave novoročného punču.  

Poďakoval všetkým , ktorí sa zúčastnili a podieľali na príprave akcie Gulášmajster 2019. 

Obe akcie dopadli tradične veľmi dobre. 

 

Komisia verejného poriadku a sociálno školská komisia , nezasadala nakoľko nemali žiaden 

návrh na prejednanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Správa veliteľa hasičov: 
 

Veliteľka hasičov p. Lenka Červenková referovala: 

DHZ Závod pozostáva z 50tich členov. Z toho je 33 mužov a 17 žien. Počet mladých hasičov je 

7. V roku 2018 mali celkovo 21 výjazdov a z toho 13 požiarov, 4 technické zásahy, 1 

nebezpečná látka, 3 cvičenia. DHZ Závod sa zúčastnili na Kurze prvej pomoci, Pilčíckom 

kurze, Rozhodcovskom kurze a kurze o dýchacích prístrojoch. Preventívnu kontrolu vykonali 

na viac ako 300 domoch v obci, na uliciach Záhradky a Štúrova. 

V roku 2018 sa zúčastnili na akciách Gulášmajster, Stráženie Božieho hrobu, Stavanie Máj, 

Procesii Božieho tela, Bezchleba hody, 2x kultúrne leto, Hasičská púť Šaštín- Stráže, Stavanie 

vianočného stromčeka. Zúčastnili sa aj na troch cvičeniach a to cvičenie zamerané na požiar 

auta, cvičenie okrsku Kúty a cvičenie okresu Malacky. 

V roku 2018 bola aj rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice. Urobila sa výmena okien ,výmena 

strechy, výmena brán ,výmena svetiel a vymaľoval sa interiér. 

Veliteľka hasičov p. Lenka Červenková oboznámila aj o nedostatkoch rekonštrukcie hasičskej 

zbrojnice. O chýbajúcich mrežiach, chýbajúceho krytu vypínača na sirénu, o chybách brán, 

o chýbajúcich žalúziách na oknách , o zničených podhľadoch strechy. 

Po správe Veliteľky starosta obce odovzdal ďakovné listy štyrom členom DHZ a to Tomášovi 

Červenkovi, Marekovi Červenkovi, Františkovi Pšenicovi a Máriovi Maxianovi za pomoc pri 

odstraňovaní snehovej kalamity na Orave dňa 19.januára 2019. 

 

 

 

8. Doplnenie členov komisií pri OZ z radov občanov: 

 
A. Komisia finančná a nakladania s majetkom 

Zlatica Šišolákova , Závod - člen komisie 

Adam Potočňák , Závod  - člen komisie 

 

B. Komisia sociálno školská 

Zlatica Šišoláková - člen komisie 

 

C. Komisia stavebná a životného prostredia 

Kvetoslava Studeničová - člen komisie - zapisovateľka 

 

D. Kultúrno športová komisia 

Nikola Šišoláková - člen komisie 

Tomáš Duška - člen komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce: 
 

Pani Eva Horváthová – opätovne upozornila na problém s dažďovou vodou pred rodinným 

domom.  

Pán Alojz Krajčír ju ubezpečil, že sú schválené finančné prostriedky na odvodnenie ulice 

a prejde sa k stavebným prácam. 

Slečna Nikola Šišoláková – upozornila na problém trčiacich poklopov pri zdravotnom 

stredisku. 

Ing. Peter Vrablec – uviedol, že je v pláne prerábanie vchodu do zdravotného strediska, 

zrušenie predzáhradky a pri týchto prácach sa odstránia aj trčiace poklopy. 

Slečna Nikola Šišoláková – kríkové porasty pri cintoríne sú nevyhovujúce, zabraňujú vo 

výhľade a plynulom vstupe na cestu. 

Pán Alojz Krajčír - navrhol kríkové porasty zostrihať. 

Pani Dana Šišoláková – upozornila na problém prechádzania cez cestu pri supermarkete Coop 

Jednota a Dome služieb. 

Ing. Peter Vrablec – pokúsi sa zabezpečiť zapracovanie navrhnutých priechodov pre chodcov 

do pripravovaného dopravného pasportu obce. Po jeho schválení príslušnými orgánmi môže 

obec pristúpiť k žiadosti na RC Bratislava o ich vybudovanie. 

Pán Jozef Stanek  -mal pripomienky na neuhnute chodníky počas zimného obdobia a to 

predovšetkým pri základnej škole.  

Ing. Peter Vrablec oponoval, že chodníky boli riadne odhrnuté hneď ako to bolo možne. Obec 

nedisponuje s technikou ktorou by sa dali odhrnúť všetky chodníky. Pracovníci obecného úradu 

mali brigádu aj v sobotu, len aby boli zabezpečené odhrnuté chodníky. 

Mgr. Katarína Blechová - riaditeľka ZŠ sa tiež vyjadrila ,že chodníky boli bezpečne upravené 

vždy pred začiatkom výučby ZŠ. 

Richard Rusňák - sa dotazoval na Prístavbu MŠ. 

Ing. Peter Vrablec – uviedol, že VO je ešte stále na kontrole na BSK. Po vyhodnotení 

kontroly, budú poslanci OZ s jeho výsledkami oboznámení. 

 

 

10. Rôzne: 

 
- Protokol o výsledku kontroly “Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí 

z pohľadu výkonnosti„ vydaný Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky zo 

dňa 28.9.2018 a súvisiace prijaté opatrenia. 

 

- Správa hlavnej kontrolórky obce Ing. Ivety Balejčíkovej „ Správa o výsledkoch kontrol 

a kontrolnej činnosti za rok 2018“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Uznesenia: 

 
UZNESENIE č.  01/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s c h v a ľ u j e 

a/ za overovateľov zápisnice: Ing. Milan Šišolák, Ing. Juraj Kopiar 

   za zapisovateľku Kvetoslavu Studeničovú   

b/ návrhovú  komisiu v zložení: Ing. Mária Středová, Richard Rusňák, Patrik Michálek 

 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:6  

Ing. Juraj Kopiar                           ZA         

Alojz Krajčír                                 ZA         

Patrik Michálek                             ZA         

Richard Rusňák                             ZA         

Ing. Mária Středová                       ZA                         

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

 

 

 

UZNESENIE  č.  02/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s ch v a ľ u j e 

pozemok diel 3 o výmere 13m² zast. plocha a diel 4 o výmere 21m² zast. plocha odčlenený 

z parc. č. 752/1 ostatná plocha k.ú. Závod podľa predloženého geometrického plánu č. 

35772719-181/2018 zo dňa 5.10.2018, ako prebytočný majetok obce. Je to prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu že diel 3 je pozemok vo dvore a diel 4 je pozemok zastavaný 

stavbou obyvateľa obce a zároveň sú to pozemky ktoré obec nemôže inak ekonomicky 

a hospodársky využiť ani vzhľadom k ich veľkosti a umiestneniu.  

 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Ing. Juraj Kopiar                           ZA         

Alojz Krajčír                                 ZA         

Patrik Michálek                             ZA         

Richard Rusňák                             ZA         

Ing. Mária Středová                       ZA                         

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE  č.  03/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/ s ch v a ľ u j e 

odpredaj pozemku diel 3 o výmere 13m² zast. plocha a diel 4 o výmere 21m² zast. plocha 

odčlenený z parc. č. 752/1 ostatná plocha k.ú. Závod, podľa predloženého geometrického plánu 

č. 35772719-181/2018 zo dňa 5.10.2018 kupujúcemu Petrovi Balážovi, trvale bytom Karlova 

Ves- Bratislava, za cenu 3,--Eur/m² v zmysle §9 a ods.8 písmena e zákona. číslo 138/91 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení. 

b/  p o v e r u  je 

starostu obce podpísaním kúpnej 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 

Ing. Juraj Kopiar                           ZA         

Alojz Krajčír                                 ZA         

Patrik Michálek                             ZA         

Richard Rusňák                             ZA         

Ing. Mária Středová                       ZA                         

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

 

 

UZNESENIE   č. 04/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s ch v a ľ u j e 

diel 6 z parc.752/21 o výmere 105m² zast. plocha, k.ú Závod, podľa predloženého 

geometrického plánu č. 97/2012 zo dňa 8.11.2012 ako prebytočný majetok obce. Je to prípad 

hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok na ktorom je dvor obyvateľa obce – a obec 

ako vlastník nehnuteľnosti pozemok nemôže inak ekonomicky a hospodársky využiť 

s ohľadom na jeho umiestnenie.  

 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Ing. Juraj Kopiar                           ZA         

Alojz Krajčír                                 ZA         

Patrik Michálek                             ZA         

Richard Rusňák                             ZA         

Ing. Mária Středová                       ZA                         

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE   č. 05/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/s ch v a ľ u j e 

vymeniť pozemok diel 4 z parc.č. 752/20 o výmere 9 m² zast. plocha – pričleniť 

k parc.č.752/21 za rovnakú výmeru z dielu 6 z parc.č 752/21 zast.plocha k.ú. Závod. 

Odpredaj pozemku: zostávajúca časť dielu 6 z parc.č.752/21 o výmere 105 m² zast. plocha, k. 

u. Závod podľa predloženého geom. plánu č 97/2012 zo dňa 8.11.2012 kupujúcim  Jánovi 

Prítulovi a manž. Marcele Prítulovej rod. Reifovej, obidvaja trvale bytom 549, 90872 Závod. 

Za cenu 10,-- Eur/ m² v zmysle §9 a ods.8 písmena e zákona. číslo 138/91 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení. 

b/ p o v e r u j e 

starostu obce podpísaním kúpnej a zámennej 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 

Ing. Juraj Kopiar                           ZA         

Alojz Krajčír                                 ZA         

Patrik Michálek                             ZA         

Richard Rusňák                             ZA         

Ing. Mária Středová                       ZA                         

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

 

 

 

UZNESENIE  č.  06/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s ch v a ľ u j e 

 

A. Komisia finančná a nakladania s majetkom 

Zlatica Šišolákova , - člen komisie 

Adam Potočňák  - člen komisie 

 

B. Komisia sociálno školská 

Zlatica Šišoláková - člen komisie 

 

C. Komisia stavebná a životného prostredia 

Kvetoslava Studeňičová - člen komisie - zapisovateľka 

 

E. Kultúrno športová komisia 

Nikola Šišoláková  - člen komisie 

Tomáš Dúška  - člen komisie 

   Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

  

Ing. Juraj Kopiar                           ZA         

Alojz Krajčír                                 ZA         

Patrik Michálek                             ZA         

Richard Rusňák                             ZA         

Ing. Mária Středová                       ZA                         

Ing. Milan Šišolák                         ZA      



 

UZNESENIE  č.  07/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s ú h l a s í 

aby hlavná kontrolórka obce pani Mgr. Iveta Balejčíková bola členom 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:6  

Ing. Juraj Kopiar                           ZA         

Alojz Krajčír                                 ZA         

Patrik Michálek                             ZA         

Richard Rusňák                             ZA         

Ing. Mária Středová                       ZA                         

Ing. Milan Šišolák                         ZA    

 

 

UZNESENIE č.  08/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Protokol o výsledku kontroly “Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí 

z pohľadu výkonnosti„ vydaný Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky zo dňa 

28.9.2018 a súvisiace prijaté opatrenia. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Ing. Juraj Kopiar                           ZA         

Alojz Krajčír                                 ZA         

Patrik Michálek                             ZA         

Richard Rusňák                             ZA         

Ing. Mária Středová                       ZDRŽAL SA                         

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

 

 

UZNESENIE č.  09/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Ivety Balejčíkovej „ Správa o výsledkoch kontrol 

a kontrolnej činnosti za rok 2018“. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Ing. Juraj Kopiar                           ZA         

Alojz Krajčír                                 ZA         

Patrik Michálek                             ZA         

Richard Rusňák                             ZA         

Ing. Mária Středová                       ZA 

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

 

 

 



UZNESENIE   č. 10/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

           a/s ch v a ľ u j e 

odkúpenie pozemku od JUDr. Richarda Hollého , parc.č.3169/1 , k. ú Závod, register E vo 

výmere 14m², orná pôda a pozemku, parc.č.3169/2,  k. ú. Závod, register E vo výmere 87 m², 

orná pôda za cenu 25,--Eur/m² 

b/ p o v e r u j e 

starostu obce podpísaním kúpnej  zmluvy, ktorú si dá vyhotoviť na vlastné náklady predávajúci 

a to do 30 dní od doručenia uznesenia. 

 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Ing. Juraj Kopiar                           ZA         

Alojz Krajčír                                 ZA         

Patrik Michálek                             ZA         

Richard Rusňák                             ZA         

Ing. Mária Středová                       ZA 

Ing. Milan Šišolák                         ZA         

 

 

12. Záver 

 
Týmto bol program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode vyčerpaný. Starosta 

obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Overovatelia : 

 
Ing. Milan Šišolák            ....................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Ing. Peter Vrablec 

                                                                                                  starosta obce 


