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

konaného dňa 03. októbra 2019 
 
 
 
Prítomní:  
Ing. Peter Vrablec, Richard Rusňák, Bc., Ing. Juraj Kopiar,  Mgr. Iveta Balejčíková, Dušan 
Majzún, Patrik Michálek, Ing. Mária Středová, Alojz Krajčír, Michal Duška,  
 
Neprítomní:  Ján Prelec, Ing. Milan Šišolák - 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. Zmeny a úpravy rozpočtu obce 

 8. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

 9. Rôzne 

            10. Uznesenia  

            11. 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. Máriu Středovú, Alojza 
Krajčíra, za zapisovateľku Kvetoslavu Studeničovú. 
 

3 Voľba návrhovej komisie 
     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Ing. Juraja Kopiara, Dušana 
Majzúna, Bc. Michala Dušku. 
 
      4   Kontrola uznesení 

 
Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ,  ktoré sa konalo 15.08.2019 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  15.8.2019 do 3.10.2019 a  zameral sa 
na hlavné akcie: 

• Hody (28.- 30.9. 2019): Tento rok sme mali v hodovú  sobotu hneď tri akcie. Už 
tradičný futbal, posedenie pod májkou v réžii FS Lanšper a večerná zábava pod 
taktovku ŠK Závod.  
V pondelok sme absolvovali už tradičný futbalový hodový turnaj o pohár starostu 
obce, medzi rivalskými tímami amatérov z našej obce. Ďakujem všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili o  zdarný priebeh celého hodového víkendu. 

• Posilňovňa – po návšteve u hasičov, ktorí kolaudáciu zastavili, nám bolo vytknuté, že 
stále chýba jedno núdzové svetlo a protipožiarne dvere nevyhovujú požiadavkám 
hasičov. Oslovil som dodávateľov prác s reklamáciou a mám prisľúbené okamžité 
riešenie. 

• Autobusová zástavka Mendosíno:  – výmena plastových panelov za nové. 
• Projekt Modernizácia učební v ZŠ s MŠ – sú dokončené podlahy, obec zabezpečila 

pódium v učebni fyziky a chémie a následnú likvidáciu stavebného odpadu v škole, po 
prácach na učebniach. Teraz sa čaká na dodanie zariadenia učební. 

• Projekt : Prístavba materskej školy -  pokračuje podľa plánu. Ponuka účasti na 
mesačných kontrolných dňoch stále platí.  

• V DSS je v plnom prúde výstavba altánku a závlah (hradené z dotácie BSK). 
• Bola vykonaná oprava prepadu cesty na ulici Pri Plavisku a oprava výtlkov na 

ostatných miestnych komunikáciách pred zimou. 
• Bolo upravené parkovisko v areáli školy pre zamestnancov ZšsMŠ  (zásyp recyklátom 

a zarovnanie terénu). 
• Bilboard (mapa obce) – inštalovaný v strede obce. 
• Riešenie havárie vodovodných prípojok - zastávka Mendosíno, Hoštáky, Záhradky 

a Kozia ulica. 
 

Sťažnosť občanov z ulice Oslobodenia 

Obec v danej veci zatiaľ konala nasledovne:  
• Dňa 5. 9. 2019 požiadala obec Okresný dopravný inšpektorát v Malackách (ďalej 

„ODI“) listom č. j. 1036/2019 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii 
„Rekonštrukcia komunikácie – Oslobodenia“  

• Dňa 11. 9.  2019 bola  sťažnosť riešená stavebnou komisiou obhliadkou na tvare 
miesta v Ulici Oslobodenia – stavebná komisia odporučila prizvať na stretnutie 
všetkých obyvateľov tejto ulice na obecný úrad a to až po predložení písomného 
stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Malackách k projektovej 
dokumentácii. 

• Dňa 16. 9. 2019 sťažnosť prerokovala na svojom zasadnutí aj finančná komisia.  
• Po doručení záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu Malacky 

k uvedenej projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia komunikácie – Oslobodenia“ 
obec zvolá stretnutie, na ktoré budú prizvaní všetci dotknutí obyvatelia Ulice 
Oslobodenia.  

• Podľa výsledkov rokovania s dotknutými občanmi a doručeného stanoviska ODI obec 
rozhodne, ako sa bude v uvedenej veci ďalej postupovať. 



• Toto stanovisko obce bolo dňa 17.9.2019 doručené  všetkým dotknutým 
obyvateľom  ulice, ktorí boli pod sťažnosťou podpísaní, vrátane pani Horváthovej. 

 

Informácia o stave súdneho sporu s BCI 

• V materiáloch k rokovaniu OZ poslanci OZ dostali aj kópiu Rozsudku (Sp.zn.: 
18Cb/271/2017-532) z ktorého je zrejmé, že Okresný súd v Žiline v právnej veci  
žalobcu: BCI, a.s., Žilina proti žalovaným: OHL ŽS Slovakia, a .s. Bratislava, TuCon, 
a.s., Žilina – Bánová a UNISTAV spol. s.r.o. Senica návrh žalovaného OHL ŽS 
Slovakia, a.s. na prerušenie konania zamietol a zároveň vydal súhlas na vyplatenie 
finančných prostriedkov zo súdnej úschovy v prospech žalobcu. Rozsudok 
k dnešnému dňu ešte nie je právoplatný. 

    
6   Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 
 
Komisia stavebná a životného prostredia: informoval  predseda komisie Alojz Krajčír 
 

1.  Kozárek Kristián,  Závod, Nad Jazierkom  č. 1143 -  žiadosť o odkúpenie obecného 
pozemku KN register C,  parc.  č. 752/85 ,  LV 1465 vo výmere 84 m2 , k. ú Závod.    
Komisia stavebná a životného prostredia na tvare miesta  posúdila žiadosť Kristiána Kozárka 
a skonštatovala, že pozemok parc. č. 752/85 je oplotený a trvalo ho  užívali a užívajú ako 
záhradu  vlastníci domu č. súp. 618, t. j. Vladislav Kysucký, resp. predtým jeho matka Mária 
Kysucká. Využiteľnosť predmetného pozemku pre žiadateľa by bola pravdepodobne z 
dôvodu malej výmery a nepravidelného tvaru pozemku obmedzená. Z uvedeného dôvodu 
komisia neodporúča predmetnú parcelu žiadateľovi odpredať.  
 

2.  Kysucký Vladislav,  Závod, Nad Jazierkom  č. 618 -  žiadosť o odkúpenie obecného 
pozemku KN register C,  parc.  č. 752/85 ,  LV 1465  o výmere 84 m2 , k. ú Závod.  
Prítomní členovia Komisie stavebnej a životného prostredia odporúčajú odpredať pozemok 
parc. č. 752/85 v k. ú. Závod žiadateľovi Vladislavovi Kysuckému a to z dôvodu, že pozemok 
je v dlhodobom užívaní vlastníkmi domu č. 618, t. j.  (cca 50 rokov).  Ide o prípad hodný  
osobitného zreteľa, pretože pozemok  vzhľadom k jeho umiestneniu a výmere nie je pre obec 
inak hospodársky ani ekonomicky využiteľný.  
 

3. Ján Cogan, Závod č. 1057 – žiadosť o prenájom obecného  pozemku KN register C,  
parc. č. 781/78 , LV 1465 vo výmere 134 m2 , k. ú. Závod – obecná cesta k vodárni.  
Komisia vykonala obhliadku umiestnenia parcely č. 781/78 – obecná cesta k vodárni 
a neodporúčajú prenajať predmetnú parcelu žiadateľovi p. Coganovi, nakoľko cesta k vodárni 
musí byť bezpodmienečne a nepretržite  prejazdná.  
Komisia ďalej navrhuje, aby Stavebný úrad vlastníkovi rodinného domu č. súp. 1057 (vlastník 
Ján Cogan) pri realizácii  oplotenia určil podmienku dodržania hraníc pozemku parc. č. 
781/74.              
 



Komisia preskúmala aj Sťažnosť voči plánovanej realizácii „Rekonštrukcie komunikácie 
Oslobodenia (ďalej len ako Dielo) -  sťažovateľ Mgr. Michal Knotek, Oslobodenia č. 977, 
908 72  Závod a odporúča: 
1. K námietke, že projektová dokumentácia je vypracovaná s nedostatkami: komisia žiada 
predložiť k projektu  vyjadrenie dopravného inžiniera.  
2. Komisia navrhuje nezačínať so stavebnými prácami až do doriešenia sťažnosti.  
3. Ďalej navrhuje prizvať vlastníkov nehnuteľností na ul. Oslobodenia na spoločné zasadnutie 
Komisie stavebnej a životného prostredia a Komisie verejného poriadku.  
4. V stanovenej lehote odpovedať sťažovateľovi v tom zmysle, že Obecný úrad sa sťažnosťou 
zaoberá a po zhromaždení všetkých podkladov bude zvolané spoločné stretnutie vlastníkov 
predmetných nehnuteľnosti. 
 
Komisia finančná a nakladania s majetkom: informovala predsedkyňa komisie Ing. Mária 
Středová 
1 Čerpanie rezervného fondu, čerpanie rozpočtu DSS sv. Michala, n.o. 

- komisia zobrala na vedomie čerpanie rezervného fondu, ktorý je ku dňu 31.08.2019 vo 
výške 323 875,24 €. 

- komisia zobrala na vedomie čerpanie rozpočtu za DSS sv. Michala, n.o. k 31.8.2019; 
 
2 Požiadavky na dofinancovanie schválených projektov (ZŠsMŠ, DSS sv. Michala) 

- komisia odporúča OZ schváliť úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti  ponížením 
bežných výdavkov v položke DSS – údržba budov, priestorov a objektov vo výške 
7 000,- € ponížením výdavkov v položke DSS – BT neziskovýmm organizáciám, ktoré 
poskytujú všeobecnoprospešné služby vo výške 4 000,00 €, v príjmovej časti 
navýšením kapitálových  príjmov v položke predaj pozemkov vo výške 8 967,00 € 
a navýšením kapitálových výdavkov v položke DSS – rekonštrukcia a modernizácia 
stavieb vo výške 16 200,00 € na poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
strechy na budove DSS sv. Michala, n.o., Závod.  

 

- komisia odporúča OZ schváliť poskytnutie kapitálových výdavkov na obstaranie 
rekonštrukcie strechy na budove DSS sv. Michala, n.o., Závod, vo výške 16 200,- € 
z prostriedkov rezervného fondu. 

 
- komisia odporúča OZ schváliť presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti z 

položky MŠ – realizácia nových stavieb, na položku učebne projekt – spoluf. – 
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb vo výške 6 900,00 € na dofinancovanie projektu 
Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ Závod 

 

- komisia berie na vedomie čerpanie kapitálových výdavkov na zhotovenie podlahy na 
chodbe v MŠ a to od vstupnej časti do MŠ až k časti budúceho prepojenia s prístavbou 
MŠ vo výške 4 400,- € z prostriedkov rezervného fondu.  

 

- komisia odporúča OZ schváliť presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti  
z položky ČOV – KT – ostatným subjektom verejnej správy na položku VZ – traktor, 
kos.uhr., - Nákup ťahačov, prípojných vozidiel vo výške 23 000,- € na nákup traktora 
v celkovej výške do 35 000,00 €  
 
 



 
3 Požiadavka na spolufinancovanie opravy ČOV 

- komisia berie na vedomie čerpanie kapitálových výdavkov z prostriedkov rezervného 
fondu rozpočtu v položke ČOV – KT – ostatným subjektom verejnej správy vo výške   
1 505,84 € na vypracovanie projektovej dokumentácie ČOV Gajary – Kalojem  
 

- komisia berie na vedomie čerpanie kapitálových výdavkov z prostriedkov rezervného 
fondu rozpočtu v položke ČOV – KT – ostatným subjektom verejnej správy vo výške 
20 000,- € na rekonštrukciu a modernizáciu vybavenia na ČOV Gajary: čerpadlá, 
česlá) 
 

4    Žiadosti obyvateľov obce: 
Rudolf Danihel a manž. Iveta – žiadosť o schválenie splátkového kalendára na dlh na 
vodnom a stočnom vo výške 2 123,80 €.  
- komisia súhlasí so splátkovým kalendárom a poveruje starostu obce spísať Dohodu 
o splácaní dlhu, v ktorej budú uvedené podmienky znovupripojenia ich domácnosti na 
vodovodnú a kanalizačnú prípojku;   
Kristína Prelcová -  žiadosť o stanovisko pre splnenie zákonných podmienok vo vzťahu 
k obecnej komunikácii a predbežný prísľub vybudovania elektrickej prípojky k parcele č. 
427/2: 
- komisia neodporúča OZ vydať predbežný súhlas s vybudovaním elektrickej prípojky 
k parcele č. 427/2, nakoľko v rozpočte obce na rok 2019 nie sú vyčlenené finančné 
prostriedky na tento účel; zároveň do dnešného dňa nie sú schválené Zmeny a doplnky č. 
1 Územného plánu obce Závod, ktoré riešia lokalitu ako budúcu zónu určenú pre 
individuálnu bytovú výstavbu. Vybudovanie elektrickej prípojky k uvedenej parcele 
závisí od schválenia Zmien a doplnkov č. 1 a finančnej situácie obce v budúcich rokoch. 
Tomáš Rusňák – žiadosť o finančný príspevok od obce na projekt, ktorý je zameraný na 
pomoc opusteným chlapcom v Afrike vo výške 1000,- €.  
- komisia odporúča OZ riešiť žiadosť podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu obce Závod a v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a finančné 
prostriedky zahrnúť do návrhu rozpočtu obce na rok 2020.     

 
Komisia verejného poriadku :  informoval Ing. Juraj Kopiar  
Komisia zasadala 4.9.2019 a riešila sťažnosť p. Šajánkovej na brechot susedovho psa. 
Sťažnosť bola neopodstatnená. Ďalej riešila žiadosť p. Černého na orezanie kríkov pred 
susedovým domom.  Sused kríky orezal. 
 

Komisia sociálno - školská nezasadala. 

 

7  Zmeny a úpravy rozpočtu obce 

Starosta obce predložil návrh na zmeny a úpravy rozpočtu obce, ktoré vychádzajú z 
odporúčaní komisie finančnej a nakladania s majetkom obce. Nikto z prítomných nepredložil 
doplňujúci návrh. Zmeny a úpravy rozpočtu obce boli schválené. 

 



8  Pripomienky a dotazy obyvateľov obce : 

 

Pani Smrtičová, mala dotaz na kosenie trávy na cintoríne a neodpratanie vriec z trávou. 

Starosta odpovedal na dotaz, že vrecia budú ihneď po kosení odvážané. 

K ďalšiemu dotazu p. Smtričovej na vytyčovacie kolíky na ulici Oslobodenia , požiadal p. 
Horváthovu aby ich zatĺkla nižšie, kvôli bezpečnosti. 

Pani Jamborová, ktorá sa preukázala plnou mocou na zastupovanie pána Kristiána Kozárka, 
bytom Závod č. 1143, mala 2 otázky na stavebnú komisiu.  

1. Na základe akej nájomnej zmluvy využíva občan pozemok parc.č. 752/85, ktorý je 
vo vlastníctve obce?  

Ing. Středová a pán Krajčír odpovedali, že pozemok užívajú a starajú sa vlastníci 
susednej parcely pravdepodobne bez nájomnej zmluvy. 

2. Na základe akého stavebného povolenia bol postavený betónový plot na parc. č. 
752/85? 

Ing. Středová odpovedala, že je to otázka na stavebný úrad, nakoľko komisia stavebná 
a životného prostredia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. 
Výkonným orgánom vo veci stavebného poriadku je stavebný úrad. 

Pani Jamborová dodala, že svoje dve otázky bude adresovať na obecný úrad písomne 
a bude sa žiadať odpovede. 

 

Pani Ilašová sa informovala , či sa bude preberať na zasadnutí OZ ich zámer na odkúpenie 
obecného pozemku. Odpredaj bol schválený. Ďalej sa pýtala, na odvodnenie cesty pred ich 
domom na ulici Domky. P. Krajčír odpovedal , že cesta by sa mala riešiť, závisí to však od 
finančných možností obce.  

Slečna Šišoláková mala dotaz na umiestnenie cestného zrkadla v zákrute smerom na Veľké 
Leváre. Starosta informoval o tom , že Regionálne cesty v minulosti zrkadlo namontovali , ale 
v ten istý deň ho aj demontovali nakoľko usúdili, že zrkadlo nedokáže zabrať potrebný uhol 
a podáva neúplný obraz dopravnej situácie, čo je v konečnom dôsledku ešte nebezpečnejšie, 
ako keby tam nebolo.   

Pán Malík sa spýtal , či mu bude schválený splátkový kalendár na úhrady vodného a stočného. 
Ing. Středová odpovedala, že splátkový kalendár mu môže byť schválený a to za rovnakých 
podmienok ako pánovi Danihelovi (t.j uhradenie poplatkov za odpojenie a znovupripojenie,  
úhrada za spotrebu vody vo fakturačných termínoch obce).   
 

Pani Blažeková navrhla odvodniť celú ulicu Oslobodenia, na čo starosta obce odpovedal , že 
budú všetci majitelia domov na ul. Oslobodenia pozvaní na jednanie, kde sa bude tento 
problém riešiť. 

V diskusii sa o slovo prihlásil p. Horváth. V dlhšom príhovore sa zmienil o vymeraní 
pozemku p. Horváthovej a o všetkých zákonných súvislostiach medzi obcou, občanom 
a susedmi v kontexte problému so zabezpečením odvodnenia časti ulice pred domom pani 
Horváthovej. Do diskusie sa počas jeho reči zapájali aj občania dotknutej ulice, ktorí na OZ 
boli prítomní. Starosta sa viacej krát musel postarať o ukľudnenie napätej situácie a to aj pod 



hrozbou okamžitého ukončenia tohto bodu programu. Ako odpoveď všetkým navrhol, aby sa 
na tomto zasadnutí tento problém neriešil, ale počkalo sa ako uviedol už v svojej správe na 
začiatku zasadnutia na vyjadrenie ODI Malacky a pokračovalo sa v debate až na osobitnom 
stretnutí a to všetkých obyvateľov dotknutej ulice. Poslankyňa Středová sa do diskusie 
pripojila s poznámkou adresovanou všetkým z ulice. Pokiaľ by problém riešili všetci 
konštruktívne, bez invektív a osobných emócií, nemuseli sme to dnes riešiť, nakoľko tento 
problém by už bol dávno za nami. Apelovala na všetkých aby hľadali naozaj kompromisné 
riešenie, pretože v opačnom prípade sa môže stať, že problém nevyriešime nikdy. 

9  Rôzne : 

Rozšírenie vodojemu - starosta obce predniesol: 

Od marca riešime možnosť čerpania úveru z Envirofondu a je to stále na začiatku, t.j. obec 
zatiaľ nepredložila žiadosť o poskytnutie úveru na Envirofond. Nie je možné aby sme 
vybavovali jeden úver dva roky. Na obec boli predložené ponuky na poskytnutie úveru aj 
z komerčných bánk, napr. aj z Prima banky a.s., v ktorej je obec dlhoročným klientom. Obec 
na projekte rozšírenia vodojemu pracovala a v súčasnosti sme tesne pred začiatkom prác. 
Obec má spracovanú PD, vydané stavebné povolenie, vysúťaženú firmu a má aj ponuku na 
financovanie projektu z banky. V prípade vášho súhlasu môžeme o dva týždne začať 
s prácami. Návrh starostu je aby sme do toho išli. 
Starosta však upozornil na dve veci:  

Za prvé: problém obce a vody je dlhodobý a dlhodobým aj zostane. Rozšírenie 
vodojemu nie je konečné riešenie, kedy si budeme môcť povedať že už je dobre. Je to ale 
jeden z krokov, ktorý je dôležitý pre zásobovanie obce vodou aj z dlhodobého hľadiska. 
Rokovali sme o tom už mnohokrát a tému nutnosti rozšírenia vodojemu nemusíme dnes 
otvárať. 

Za druhé: Zmluvu s vysúťaženou firmou starosta zatiaľ odmietol podpísať, pokiaľ 
nebudú na projekt zabezpečené peniaze. Keďže s Envirofondom sme nepostúpili, našiel som 
riešenie financovania cez banku, ktoré ale čiastočne mení podmienky. Ďalšie riešenie ako 
projekt prefinancovať momentálne starosta nepozná. To že nás to určitým spôsobom zdĺži 
vieme. Ak by ste z akéhokoľvek dôvodu váhali (zadĺženosť obce, nastávajúca kríza, 
nepotrebný alebo zlý projekt) a projekt už nepodporili, obec dokáže zostávajúce tri roky 
volebného obdobia zvládnuť situáciu aj bez rozšírenia vodojemu. Budeme to robiť ako 
doteraz – teda v prípade veľkej spotreby vody v letných mesiacoch jednoducho do systému 
pustíme len toľko vody, koľko dávajú studne a voda potečie vždy. Len s menším tlakom. No 
problém zostane nevyriešený a určite k nemu ohľadne zásobovania vodou pribudnú ďalšie. 
Ide o veľkú zodpovednosť. 
Do diskusie sa prihlásila p. Středová, ktorá vytkla starostovi, že ponuku od banky dostala 
tesne pred zastupiteľstvom. Následne upozornila všetkých na prípadné nové problémy obce 
a to na napr. na nevyriešené súdne spory a s tým možné súvisiace ďalšie finančné požiadavky  
na obec v budúcnosti. Zároveň povedala, že tak závažné materiály do zasadnutia obecného 
zastupiteľstva by mal obecný úrad zasielať poslancom najneskôr tri dni pred rokovaním 
zastupiteľstva a ideálne by sa materiál mal prioritne riešiť vo finančnej komisii ešte pred 
zasadnutím zastupiteľstva. 
Starosta oslovil banku ihneď po dohode na finančnej komisii (16.9.2019), teda 17. septembra. 
Po získaní ponuky od Prima banky a.s. bola táto zaslaná hlavnej kontrolórke pre vypracovanie 
stanoviska. Tento proces sa stihol do dvoch týždňov, no termín OZ bol už 3.10. 2019 a tak sa 
materiál dostal poslancom deň pred OZ. 



K tejto téme sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka, ktorá vysvetlila poslancom stanovisko, ktoré 
vypracovala pre čerpanie tohto úveru a zároveň vyjadrila svoj názor aj k možnej budúcej 
finančnej záťaži pre obec v budúcnosti. Výsledkom celej debaty bolo všeobecné vyjadrenie 
aby sa postupovalo opatrne aj s ohľadom na stále neukončené súdne spory, v ktorých obec 
figuruje.  Nakoľko sú stále otvorené a ešte niekoľko rokov môžu byť, poslanci Rusňák, 
Majzún a Kopiar navrhli, aby sa pokračovalo a úver sa schválil. 
Starosta všetkým ešte raz objasnil o ktoré súdne spory sa jedná, a zopakoval, že ak majú 
viacerí z poslancov pochybnosti, prispôsobí sa a o téme na tomto zastupiteľstve nedá 
hlasovať.  
 
Rekonštrukcia riadenia vodného zdroja v obci Závod – t.j. Výmena rozvodných skríň na 
vodárni – starosta predniesol: 
Na vodárni máme havarijný stav rozvodných skríň. Sú v nich pôvodné stykače, ističe a relé, 
pričom každé rozšírenie kapacity, filtrácie či nová studňa sa riešili iba pridaním 
najpotrebnejšej súčiastky do existujúceho systému. K pôvodným rozvodom neexistuje žiadna 
dokumentácia. Pri akejkoľvek drobnej havárii elektriny máme problém s rýchlym riešením 
a súčiastky sú už po dobe životnosti.  
Je tu predpoklad, že pri kolapse niektorej zo starých súčiastok, ktoré už nie sú ani na trhu nám 
problém z ich adekvátnym nahradením môže trvať rádovo aj dni. Starosta upozornil, že na 
tento typ havárií nemá obec zazmluvnené žiadne okamžité riešenie. 
Starosta navrhol riešenie: zadanie objednávky na vypracovanie projektovej dokumentácie na 
kompletnú výmenu rozvodných skríň a systém, ktorá navrhne nové moderné riešenie 
s napojením na počítač. 
Aby to bolo v budúcom roku reálne, zadanie na vypracovanie PD musí ísť ešte v tomto roku. 
T.j. je potrebné zadať objednávku na projektovej dokumentácie a zistiť predpokladanú 
hodnotu zákazky tejto výmeny tak, aby mohla byť investičná akcia zahrnutá do návrhu 
rozpočtu obce na rok 2020. Ak sa na tom dohodneme dnes, je možné to stihnúť bez 
problémov s tým, že všetky aktivity by sa financovali až z budúcoročného rozpočtu. 
Na stole je ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 1 480,- eur bez DPH. 
Firma, ktorú sme oslovili nám tvrdila, že tento typ prác vykonávala aj pre Gabčíkovo a vie 
zabezpečiť predloženie kalkuláciu nákladov do  konca októbra.  
V následnej diskusii poslanec Majzún potvrdil slová starostu o havarijnom stave rozvodných 
skríň a taktiež ostatní poslanci sa priklonili k návrhu starostu, riešiť problém podľa jeho 
návrhu. V tomto zmysle bolo následne prijaté aj uznesenie.  
 
Ďalej v bode Rôzne boli prerokované pripomienky JUDr. Richarda Hollého zaslané 
poštou, na ktoré starosta obce reagoval nasledovne : 
 
1. JUDr. Hollý upozornil, že obec nezverejnila na webovej stránke návrh na zmenu a úpravu 
rozpočtu obce  a tiež odporučil obecnému úradu zverejňovanie i návrhov na zmenu a úpravu 
rozpočtu obce. 
Hlavná kontrolórka obce upresnila, že obec je povinná zverejňovať podľa zákona návrh 
rozpočtu na nasledujúci rok a čo sa týka úprav rozpočtu, nevidí v konaní obce žiadne vážne 
nedostatky. Tak isto v správe audítora sa uvádza, že obec na svojej stránke zverejňuje všetky 
povinné dokumenty. 
2. JUDr. Hollý uviedol, že už niekoľko mesiacov nie je odvážaný biologický odpad, ktorý je 
uskladnený za zberným dvorom a navrhol obci nákup kompostérov. 

Starosta obce povedal, že v zmysle zodpovedného hospodárenia nie je možné pozerať na 
tento problém iba z jedného uhla. V  rozpočte na rok 2019 sa ráta z odvozom biologického 
odpadu zdarma firmou Autodoprava Medúzová. Pomoc zdarma sľúbila aj firma FEJA, no 



obidve firmy svoju pomoc podmienili vývozom vtedy, keď budú mať na odvoz voľné 
kapacity. Doposiaľ sa tak vždy stalo a nebolo nutné objednávať likvidáciu za peniaze. Obec 
nepovažuje za neplnenie svojich povinností situáciu, keď je bioodpadu na hromade väčšie 
množstvo, no situácia nie je havarijná a dohody s odberateľmi stále platia. V prípade, že 
obecné zastupiteľstvo schváli na odvoz inou spoločnosťou potrebné financie, obecný úrad 
toto okamžite zabezpečí. Nákup kompostérov bude zaradený do zoznamu  aktivít 
predkladaných obcou k tvorbe rozpočtu na budúci rok. Starosta len pripomenul, že 
kompostéry boli povinné už v dobe keď bol poslancom aj JUDr. Hollý , takže nejde o novú 
vec, len ide tak ako v tej dobe aj dnes o otázku priorít obce. 
3. JUDr. Hollý uviedol, že dňa 21.9.2019 na Svetový deň upratovania sa  naša obec  zapojila 
iba  vizuálom na stránke a hlásením, teda pozvaním na upratovanie.  
Starosta odpovedal nasledovne:  Svetový deň upratovania  pripadol dátumovo na víkend pred 
obecnými hodami. Obec toto využila a vyzvala občanov aby si poupratovali najmä pred 
svojimi príbytkami a kto bude mať záujem, môže sa pripojiť aj k aktivite o.z. Malacký 
zberači. Zástupca tohto združenia ma oslovil, či má obec záujem a dovolí im takúto aktivitu 
u nás. Osobne som túto aktivitu uvítal a vo štvrtok večer (19.9.2019) som sa so zástupcom 
o.z. Malacký zberači aj stretol. Ukázal som mu lokality, ktoré sú čiernymi skládkami najviac 
postihnuté a ponúkol pomoc s pracovnými pomôckami a vrecami. Požiadali iba o vrecia 
a o zabezpečenie následného odvozu vyzbieraného odpadu. Vrecia dostali okamžite a odvoz 
bol následne po hodoch zabezpečený taktiež. Upozornil som ich, ale aj na moju pracovnú 
zaneprázdnenosť v daný deň a rovno som im povedal, že osobne sa zberu nebudem môcť 
zúčastniť. Bol som oficiálne pozvaný na akciu Hasprunský dubák, kde som mal byť 
v sprievode už o pol desiatej a následne po obede som o 14 hodine sobášil. Keďže Malacký 
zberači nie sú typom ľudí, ktorí okolo  seba potrebujú zbytočný rozruch funkcionárov, 
odpoveďou bol úsmev. Je to o nás – o ľuďoch. Kto príde a podporí ich, ukáže že na prírode 
mu naozaj záleží. Brigády nie sú povinné a tak nie je ani možné vyvodzovať sankcie či 
osočovať ľudí, ktorí sa nezapojili. Oni sa možno zapojili inak, čo nebolo tak vidieť 
a nepotrebovali o tom ani hovoriť. Svedčí o tom aj neustále sa zlepšujúca situácia v našom 
chotári. 

Na výčitku, že na zbernom dvore nebol zabezpečený veľký kontajner odpoviem len 
toľko, že kontajner, ktorý tam býva nie je obecný a máme ho požičaný zdarma. Tento však 
zostal uviaznutý plný odpadu na pokazenom aute a náhradu sa nepodarilo zabezpečiť. To že 
sa takáto vec nehlási do rozhlasu a pán Hollý o tom nebol osobne informovaný nepovažujem 
za zásadný nedostatok upratovacieho dňa. Bežnou praxou je nakladanie odpadu na zbernom 
dvore obecným traktorbagrom a tak to bolo aj teraz. Po hodovom víkende bol poriadok opäť 
zabezpečený. 
Osobne týmto ďakujem JUDr. Hollému za jeho aktivity, za to že poďakoval Malackým 
zberačom  v mene celej obce a jej obyvateľov za to, že prišli čistiť náš neporiadok a za jeho 
neutíchajúci záujem o našu prírodu a životné prostredie. Ja osobne s jeho pomocou rátam, 
a pravdupovediac si neviem predstaviť, že by sme dosiahnuté úspechy v tejto oblasti mohli 
dokázať bez jeho dlhoročnej pomoci. 
Zoznam  návrhov JUDr. Hollého, ktoré predložil obecnému zastupiteľstvu obce Závod  ako 
pripomienky a návrhy ku zmene rozpočtu, resp. ako návrh do prípravy rozpočtu obce na rok 
2020 budú predložené stavebnej komisii.   
 
 
 
 
 



10  Uznesenia: 
 
UZNESENIE č.  42/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
s c h v a ľ u j e 
a/ za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Středová, Alojz Krajčír 
   za zapisovateľku Kvetoslavu Studeničovú 
b/ návrhovú  komisiu v zložení: Ing. Juraj Kopiar,  Dušan Majzún , Bc. Michal Duška 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 
 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar   ZA                                                   
Dušan Majzún   ZA                                          
Patrik Michálek  ZA                                                  
Richard Rusňák  ZA                                                       
Ing. Mária Středová  ZA                                               
Alojz Krajčír     ZA  
Michal Duška   ZA                                              
 
 
UZNESENIE č.  43/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
 berie na vedomie                         
správu starostu obce o dianí v obci za obdobie od 15.08.2019 do 03.10.2019 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 
 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                  ZA                                                   
Dušan Majzún                      ZA                                          
Patrik Michálek                    ZA                                                  
Richard Rusňák                    ZA                                                       
Ing. Mária Středová             ZA                                               
Alojz Krajčír                        ZA                                              
Michal Duška    ZA                                              
 
 
UZNESENIE  č.  44/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
berie na vedomie 
individuálnu účtovnú závierku obce k 31.12.2018 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 



Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                  ZA                                                   
Dušan Majzún                      ZA                                          
Patrik Michálek                    ZA                                                  
Richard Rusňák                    ZA                                                       
Ing. Mária Středová            ZA                                               
Alojz Krajčír                        ZA       
Michal Duška    ZA                                              
                                         
UZNESENIE  č.  45/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
berie na vedomie 
správu nezávislého audítora k auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2018. 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 
 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                  ZA                                                   
Dušan Majzún                      ZA                                          
Patrik Michálek                    ZA                                                  
Richard Rusňák                    ZA                                                       
Ing. Mária Středová             ZA                                               
Alojz Krajčír                        ZA   
Michal Duška    ZA                                              
                                                                
UZNESENIE  č.  46/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
pozemok parc. č. 763/23 o výmere 109 m2, KN register „C“, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, katastrálne územie Závod, odčlenená z pôvodnej parcely č. 763/17 s výmerou 
1126 m2, KN register „C“, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie 
Závod, podľa predloženého geometrického plánu č. 64/2019 zo dňa 12.09.2019 vyhotoveného 
geodetom Branislavom Šteflíkom ako prebytočný majetok obce. Je to  prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko pozemok nie je ekonomicky a hospodársky využiteľný pre 
potreby obce a to vzhľadom  k jeho veľkosti a umiestneniu. 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 
 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                  ZA                                                   
Dušan Majzún                      ZA                                          
Patrik Michálek                    ZA                                                  
Richard Rusňák                    ZA                                                       
Ing. Mária Středová             ZA                                               
Alojz Krajčír                        ZA                                               
Michal Duška    ZA                                              



 
 
UZNESENIE  č.  47/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
              a/  s ch v a ľ u j e 
odpredaj pozemku parc. č. 763/23 o výmere 109 m2, KN register „C“, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Závod, odčlenená z pôvodnej parcely č. 
763/17 s výmerou 1126 m2, KN register „C“, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  
podľa predloženého geometrického plánu č. 64/2019 zo dňa 12.09.2019 vyhotoveného 
geodetom Branislavom Šteflíkom, žiadateľovi Martinovi Ilašovi s manželkou Ing. Ľubicou 
Ilašovou, obaja bytom Závod č. 1124, 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  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: 7 
 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                  ZA                                                   
Dušan Majzún                      ZA                                          
Patrik Michálek                    ZA                                                  
Richard Rusňák                   ZA                                                       
Ing. Mária Středová             ZA                                               
Alojz Krajčír                        ZA                                              
Michal Duška    ZA                                              
 
 
UZNESENIE  č.  48/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
               n e s ch v a ľ u j e 
prenájom obecného pozemku parcely č. 781/78 v k.ú. Závod, žiadateľovi Jánovi Coganovi , 
bytom 1057, Závod. 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 
 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                  ZA                                                   
Dušan Majzún                      ZA                                          
Patrik Michálek                    ZA                                                  
Richard Rusňák                    ZA                                                       
Ing. Mária Středová             ZA                                               
Alojz Krajčír                        ZA   
Michal Duška    ZA                                              
                                            
 
 
 



UZNESENIE  č.  49/2019 
 
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: 7 
 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                    ZA                                                   
Dušan Majzún                       ZA                                          
Patrik Michálek                     ZA                                                  
Richard Rusňák                      ZA                                                       
Ing. Mária Středová               ZA                                               
Alojz Krajčír                          ZA 
Michal Duška    ZA                                              
                                              
 
 
 
UZNESENIE  č.  50/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
            berie na vedomie 
 
informáciu o stave súdnych konaní s BCI . 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 
 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                  ZA                                                   
Dušan Majzún                      ZA                                          
Patrik Michálek                   ZA                                                  
Richard Rusňák                    ZA                                                       
Ing. Mária Středová             ZA                                               
Alojz Krajčír                        ZA    
Michal Duška    ZA                                              
                                           



 
UZNESENIE  č.  51/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
            berie na vedomie 
správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly. 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                  ZA                                                   
Dušan Majzún                      ZA                                          
Patrik Michálek                    ZA                                                  
Richard Rusňák                    ZA                                                       
Ing. Mária Středová             ZA                                               
Alojz Krajčír                        ZA   
Michal Duška    ZA                                              
                                            
UZNESENIE  č.  52/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
            súhlasí 
s vypracovaním PD k Rekonštrukcii riadenia vodného zdroja v obci Závod. Financovanie 
objednávky bude hradené z rozpočtu obce v roku 2020. 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 
Hlasovanie:  
Ing. Juraj Kopiar                  ZA                                                   
Dušan Majzún                      ZA                                          
Patrik Michálek                    ZA                                                  
Richard Rusňák                    ZA                                                       
Ing. Mária Středová             ZA                                               
Alojz Krajčír                        ZA     
Michal Duška    ZA                                              
                                          

11. Záver 
Týmto bol program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
Overovatelia :  
   
                Ing. Mária Středová   ......................... 
 
                Alojz Krajčír              ......................... 
                  
 
 
                                                                                               Ing. Peter Vrablec 



                                                                                                    starosta obce 


