
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode  

konaného dňa 15. augusta 2019 
 

 

 

Prítomní:  

Ing. Peter Vrablec, Bc. Michal Dúška, Dušan Majzún, Patrik Michálek, Richard Rusňák,  

Ing. Mária Středová, Ing. Milan Šišolák, Mgr. Iveta Balejčíková – hlavný kontrolór obce 

 

Neprítomní:  Ing. Juraj Kopiar – osp., Alojz Krajčír – osp., Ján Prelec – osp. 

 

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 (Dodatok č. 1) ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 

8. VZN(Dodatok č. 6)ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod o rozsahu, spôsobe 

určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb 

sv. Michala n. o. zo dňa 18. júna 2014 

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. Program zasadnutia bol upravený 

vzhľadom k počtu prítomných poslancov, schvaľovania VZN a potreby nutného odchodu 

jedného z poslancov. Program zasadnutia sa v jednotlivých bodoch zamenil a to: bod č. 4 sa 

vymenil s bodom č. 7 a bod č. 5 s bodom č. 8, s čím súhlasili všetci prítomní poslanci.  

 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 



     Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce poslancov: Dušan Majzún a Ing. Milan 

Šišolák, za zapisovateľku Katarína Stanková. 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Patrik Michálek, Ing. Mária 

Středová a Richard Rusňák. 

 

4. VZN (Dodatok č. 1), ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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   

 

     Návrh VZN bol vypracovaný v súvislosti so zmenou v stravovaní detí ZŠ s MŠ od 1. 9. 

2019. Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR má dieťa nárok 

na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 EUR (dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa) a to v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo 

stravu. Uvedené bolo zohľadnené aj v pripravenom návrhu VZN.  V návrhu bol zmenený text  

v tabuľke Stravníci–zamestnanci a v tabuľke Stravníci-dospelí-cudzí: „Režijné náklady 

mesačne“ za „Režijné náklady“. Inak k návrhu neboli vznesené žiadne iné  pripomienky.  

 

5. VZN (Dodatok č. 6), ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod o 

rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v 

Domove sociálnych služieb sv. Michala n. o. zo dňa 18. júna 2014 

  

    Návrh VZN sa týka zvýšenia stravnej jednotky pre klientov zariadenia DSS sv. Michala.  

Bol prerokovaný Správnou radou DSS sv. Michala a následne finančnou komisiou. Stravná 

jednotka bola zvýšená o 1,05 EUR tak u racionálnej ako aj u diétnej stravy. Samotné zvýšenie 

stravnej jednotky vychádzalo z požiadavky dodávateľa stravy, ktorému pôvodná suma 

nepokryla náklady spojené s prípravou stravy. K návrhu neboli predložené žiadne 

pripomienky.  

 

6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 

 

Ing. Mária Středová, predsedníčka komisie finančnej a nakladania s majetkom – 

finančná komisia zasadala od posledného OZ jeden krát v júli. Hlavným bodom programu 

bolo prerokovanie návrhov VZN, ktoré sú predmetom schvaľovania tohto zasadnutia OZ (bod 

4, bod 5 zápisnice). 



Patrik Michálek, člen komisie verejného poriadku – komisia nezasadala. 

Ing. Milan Šišolák, predseda kultúrno-športovej komisie – komisia zasadala 1 krát v júni 

v súvislosti s prípravou obecných slávností – Bezchleba hodov, ktoré sa konali 29. 6. 2019, 

rozsahom sa jedná o najväčšiu akciu, ktorú obec každoročne organizuje. Predseda komisie 

poďakoval všetkým, ktorí sa na akcii podieľali, za jej úspešné zvládnutie.  

Bc. Michal Duška, člen komisie stavebnej a životného prostredia -  komisia zasadala dva 

krát.  Na zasadnutiach riešila podnety a žiadosti občanov:  

Dušan Baláž, Závod č. 474 – žiadosť o pridanie lampy verejného osvetlenia -  komisia 

neodporúča vyhovieť žiadosti, nakoľko rozmiestnenie svietidiel v tejto časti obce je rovnaké 

ako v ostatných častiach obce. 

Martina Studeničová, Závod č. 907 – žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 3353/1 register E 

-  komisia neodporúča vyhovieť žiadosti, nakoľko predmetný pozemok dáva predpoklad 

využiteľnosti pozemku v budúcnosti v nadväznosti na schválenie Zmien a doplnkov  č. 1 

územného plánu obce. 

Martin Ilaš a manž. Ľubica, Závod 1124 – žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 

z parc. č. 763/17, komisia odporúča predaj obecného pozemku po upresnení výmery 

geometrickým plánom, ktorý si dajú na vlastné náklady vypracovať žiadatelia. 

Peter Ferenčič, Závod 881 – žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku z parc. č. 753/1, 

komisia neodporúča predaj obecného pozemku, nakoľko ide o pozemok, ktorý v budúcnosti 

môže obec využiť na vybudovanie technickej infraštruktúry, resp. riešenie statickej dopravy 

pre cintorín.  

Angelika Herucová, Bratislava, Obchodná 4 a Anna Večerková, Malacky, Skuteckého 3 – 

žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku z parc. 752/1, komisia odporúča predaj 

obecného pozemku po upresnení výmery geometrickým plánom, ktorý si dajú na vlastné 

náklady vypracovať žiadatelia. 

Dopravný pasport obce – komisia žiada dokumentáciu predložiť v čitateľnej podobe aj 

s písomným vyjadrením dopravného inžiniera z ODI Malacky. Po dohode poslancov bude 

Dopravný pasport obce prerokovaný na samostatnom stretnutí za prítomnosti spracovateľa 

pasportu a dopravného inžiniera  predbežne dňa 4. 9. 2019.  

Na zasadnutí stavebnej komisie boli riešené aj dotazy samotných členov komisie. P. Duška sa 

informoval: 

- o možnosti vyčistenia kanála na Potočnej ulici, komisia odporúča v tejto veci osloviť 

správcu vodného toku a požiadať ho o zabezpečenie celoročnej údržby. Starosta reagoval a 

v tejto veci požiada o pomoc SVP – Správu povodia Moravy. 

-  žiadal o riešenie poškodeného zábradlia na odbočke z hlavnej cesty smerom do „Jazera“ na 

začiatku obce, komisia navrhuje vykonať nevyhnutnú opravu v čo najkratšom čase.  

-  riešiť prerastené brezy v parku pri KD, kde komisia navrhuje zrezanie a náhradnú výsadbu. 

Starosta informoval, že stromy boli obrezané a čo sa týka samotného výrubu, odporúča túto 

možnosť ešte konzultovať v komisii.   

Členovia komisie zároveň žiadajú o prizývanie referentky stavebného úradu Ing. Mrázovej na 

zasadnutia stavebnej komisie, z dôvodu správneho riešenia a rozhodovania v niektorých 



žiadostiach a podnetoch. Starosta prisľúbil zabezpečiť účasť Ing. Mrázovej na zasadnutiach 

stavebnej komisie.  

   

7. Kontrola uznesení 

 
Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ,  ktoré sa konalo 18.06.2019 predniesol 

starosta obce Ing. Peter Vrablec. Prijaté uznesenia boli splnené, uznesenia č. 18/2019, 

19/2019 a 20/2019 sú v riešení. 

 

8. Informácia starostu o dianí v obci 

    Starosta obce podal správu o dianí v obci za obdobie od  18.6.2019 do 15.8.2019 

a  zameral sa na hlavné akcie: 

- Bezchleba hody (29.6.2019): najväčšia kultúrna akcia roka; starosta poďakoval 

všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej zdarný priebeh. 

- Posilňovňa – bola dokončená fasáda. Čaká sa ešte na revízne správy od elektriky. 

Tieto budú predložené OR HaZZ Malacky a po ich odsúhlasení obec požiada o 

kolaudáciu. 

- Studňa v škole: je dokončená  jej rekonštrukcia.  

- Autobusová zástavka pri dome Mátelových: vybudovalo sa nástupište zo zámkovej 

dlažby vrátane jeho odvodnenia. 

- Kosenie obce – obec vykonáva priebežne. 

- Projekt Modernizácia učební v ZŠ s MŠ – mimo plán sa muselo pristúpiť k vytrhaniu 

starých podláh a betónovaniu nových poterov. Takisto pri napájaní vody a kanalizácie 

sa staré potrubie rozpadlo a tak sa muselo vymeniť aj odpadové potrubie 

s vodovodným. Škola napokon objednala mimo plán aj vyhotovenie stropov s novým 

osvetlením. 

- Projekt Prístavba materskej školy -  pokračuje podľa plánu. Starosta ponúka každému 

poslancovi účasť na mesačných kontrolných dňoch. Kto má záujem, je možné  

preposielať mu aj zápisnice z týchto kontrolných dní.  

- ČOV - v týchto dňoch sa intenzívne pracuje na odstránení havárie na vstupnej šachte a 

na česlách a čerpadlách v nej. Šachta aj celé jej vybavenie skolabovalo a muselo sa 

pristúpiť k jej komplexnej rekonštrukcii a výmene celej technológie. Havária je 

vyčíslená na 63 438,38 Eura (suma je vrátane DPH). Obec Závod bude samozrejme 

platiť iba  príslušný podiel – výška podielu je zatiaľ v rokovaní. 

- Kolaudácia cesty realizovanej firmou Stavex na ulici Kozia: DI PZ Malacky dal ku 

kolaudácii kladné stanovisko (14.8.2019). Teraz si musia dať žiadatelia odsúhlasiť 

vjazdy na pozemky a následne môžu žiadať o kolaudáciu domov. 

- Zarezanie cesty ulica Pri Plavisku . 

- Počas letných prázdnin sme po ôsmych rokoch obnovili v Závode premietanie kina. 

Otázkou zostáva otvorenie bufetu pred premietaním. 

- Oprava dažďovej kanalizácie na ulici Orechová – výmena celej rúry pod cestou 

vrátane betónovania. 

- Oprava obecného autobusu – nástrek celého obvodu karosérie, výmena riadiacej 

jednotky. 

- Kuchyňa v KD, bol zakúpený nový hnetač na cesto. 

- Dopravný pasport obce: Dopravný inžinier PZ Malacky potvrdil, že sa môže v prípade 

záujmu stretnúť ku konzultácii - termín v prvej polovici septembra. 



- Odvodnenie cesty pred RD p. Horváthovej: PD bola dodaná elektronicky len teraz – 

11.8.2019. Predpokladané náklady sú: 14250,- Euro bez DPH. Projektant prisľúbil do 

týždňa dodať aj výkaz výmer, na základe ktorého obec vykoná VO. S výsledkom VO  

starosta následne oboznámi poslancov OZ. 

- Obec pristúpila aj k odpojeniu vody u najväčších neplatičov. Starosta oznámil, že 

žiadny z nich nebude pripojený, pokiaľ nezaplatí celú sumu, alebo o znovupripojení 

nerozhodne OZ. 

 

 9. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce  

 

p. Eva Horváthová, Závod 440 – informovala sa ako pokračuje jej požiadavka odvodnenia 

cesty pred jej rodinným domom č. súp. 440 v ulici Oslobodenia a kedy sa začne s prácami. Na 

dotaz reagoval starosta, tak ako vo svojom príhovore uviedol, PD je hotová. Projektant 

vyčíslil aj predpokladanú cenu prác na 14.250,- EUR, ktorá je však vyššia ako suma v 

rozpočte. Po získaní výkazu výmer, obec vyhlási VO na dodávateľa prác a na základe 

vysúťaženej sumy, bude finančná komisia riešiť ako sa bude ďalej v prácach pokračovať. 

p. Lucia Horváthová, Závod 137 – reagovala k návrhu výrubu stromov pri budove KD, jedná 

sa o zdravé stromy, ktoré plnia svoju úlohu, preto je na zváženie ich vyrúbanie. 

Pripomienkovala  parkovanie vozidiel na chodníkoch a tým zamedzenie chodcom  v plynulej 

chôdzi po nich (častokrát musia auto obchádzať až na cestu). Vyzdvihla dôležitú úlohu 

miestneho rozhlasu, ktorý by sa mal v každom prípade zachovať.  

Na podnety reagoval starosta, čo sa týka výrubu briez, bude toto zvažovať. Čo sa týka 

parkovania vozidiel na chodníkoch, bolo zaslaných niekoľko výziev na preparkovanie, zatiaľ 

boli výzvy zo strany majiteľov vozidiel uposlúchnuté. Starosta apeloval na nahlasovanie 

takýchto parkovaní, ich majitelia budú následne upozorňovaní a obec zverejní aj všeobecné 

upozornenie na webovom sídle obce.  

p. Tomáš Orel, Závod 446 – ako vlastník pozemku v časti Jazero sa informoval, ako sa bude 

riešiť problém zásahu obecnej cesty do jeho pozemku. Starosta navrhol urobiť obhliadku na 

tvare miesta a riešiť to dohodou.  

  

10. Rôzne 

 

Bc. Michal Dúška – informoval sa na projektovú dokumentáciu Potočnej ulici - zatiaľ nie je 

vypracovaná. 

Patrik Michálek – pripomienkoval verejné osvetlenie, ktoré niekedy nesvieti na Sokolskej 

ulici. V prípade zistenia tejto skutočnosti je potrebné ihneď volať starostu.  

Ing. Milan Šišolák – predniesol žiadosť p. Večerku z ulice Záhradky, ktorý sa sťažuje, že 

dobre nepočuje hlásenie miestneho rozhlasu, taký istý problém je aj na Sokolskej ulici pri č. 

súp. 86.   



Požiadavky na odstránenie porúch miestneho rozhlasu boli nahlásené opravárovi v mesiaci 

február 2019 – opravy budú opätovne urgované. Čo sa týka optimálnej intenzity zvuku 

miestneho rozhlasu, pri súčasnej dopravnej premávke nie je možné dosiahnutie optimálnej 

intenzity vo všetkých častiach obce.  

 

11. Uznesenia 

 
UZNESENIE č.  35/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s c h v a ľ u j e 

a/ za overovateľov zápisnice:  Dušana Majzúna  a Ing. Milana Šišoláka, 

   za zapisovateľku Katarínu Stankovú,  

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

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Hlasovanie:  

Bc. Michal Duška                                  ZA 

Dušan Majzún                                        ZA          

Patrik Michálek                                      ZA 

Richard Rusňák                                      ZA                       

Ing. Mária Středová                                ZA                     

Ing. Milan Šišolák                                   ZA 

 

 

UZNESENIE  č.  36/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

 s ch v a ľ u j e 

Dodatok č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod 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 účinnosťou od 1. 10. 2019. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9  

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:  6 

 Hlasovanie:  

Bc. Michal Duška                                ZA 

Dušan Majzún                                      ZA            

Patrik Michálek                                    ZA 

Richard Rusňák                                    ZA                         

Ing. Mária Středová                              ZA                       

Ing. Milan Šišolák                                ZA 

 

 UZNESENIE  č.  37/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

               s ch v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 s účinnosťou od 1. 9. 2019. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 



Hlasovanie:  

Bc. Michal Duška                                ZA 

Dušan Majzún                                      ZA           

Patrik Michálek                                    ZA 

Richard Rusňák                                    ZA                         

Ing. Mária Středová                              ZA                       

Ing. Milan Šišolák                                ZA 

 

Poslanec Richard Rusňák sa ďalšieho hlasovania nezúčastnil, zo zasadnutia OZ z osobných 

dôvodov odišiel.  

 

UZNESENIE č.  38/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

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

správu starostu obce o dianí v obci za obdobie od 18.06.2019 do 15.08.2019. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 

Hlasovanie:  

Bc. Michal Duška                                ZA 

Dušan Majzún                                      ZA           

Patrik Michálek                                    ZA 

Ing. Mária Středová                              ZA                       

Ing. Milan Šišolák                                ZA 

 

UZNESENIE  č.  39/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

 n e s ch v a ľ u j e 

Žiadosť p. Martiny Studeničovej bytom Závod 907,  na odpredaj parcely č. 3353/1, register E 

ani jej častí z dôvodu využiteľnosti pozemku pri riešení občianskej vybavenosti v navrhovanej 

lokalite v zmysle Územného plánu obce Závod.   

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 

 Hlasovanie:  

Bc. Michal Duška                                ZA 

Dušan Majzún                                      ZA           

Patrik Michálek                                    ZA 

Ing. Mária Středová                              ZA                       

Ing. Milan Šišolák                                ZA 

 

                     

UZNESENIE  č.  41/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

 n e s ch v a ľ u j e 

Žiadosť p. Petra Ferenčiča, bytom Závod 881,  o dokúpenie časti pozemku ( výmera cca 

90m²) parcela č. 753/1, pred rodinným domom 400 z dôvodu využiteľnosti  pozemku na 

vybudovanie infraštruktúry obce, resp. riešenia statickej dopravy cintorína.  

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5 

Hlasovanie:  

Bc. Michal Duška                                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 :    

 

Dušan Majzún             ................................... 

 

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

                  

 

 

 
                                                                                               Ing. Peter Vrablec 

                                                                                                    starosta obce 
 


