
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode 

konaného dňa 12. mája 2020 

Pritomni: 
Ing. Peter Vrablec, Richard Rusňák, Ing. Juraj Kopiar, Dušan Majzún, Patrik Michálek, Ing. Mária 
Stredová, Ing. Milan Šišolák, Mgr. Iveta Balejčíková, Alojz Krajčír, Ján Prelec 

Neprítomní: Bc. Michal Duška - ospravedlnený 

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. VZN (Dodatok č. 3) ktorým sa mení a dopÍňa VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za 

prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod 
9. VZN o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a 

povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny 
charakter pohrebiska a ustanovenie činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme 
nie je možné počas pohrebu 

10. VZN (Dodatok č. 1) ktorým sa mení a dopÍňa VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, 
drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom a prevádzkovaní zberného dvora 

11. VZN obce Závod o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských 
zariadení na území obce Závod na rok 2020 

12. Správa n výsledku kontrol a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 
13. Rôzne 
14. Uznesenia 
15. 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 Stredová, Alojz 
Krajčír, a za zapisovateľku Kvetoslavu Studeničovú. 

3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Ing. Juraj Kopiar, Patrik Michálek, 
Ján Prelec 



4. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 15.12.2019 predniesol starosta 
obce Ing. Peter Vrablec. Uznesenia boli splnené. 

5. Informácia starostu o dianí v obci 
Starosta obce podal správu o dianí v obci za obdobie od 15.12.2019 do 12.05.2020 a zameral sa na 
hlavné akcie : 
Z kultúry sme mali za spomínané obdobie tri vydarené akcie a to: 
- 07.12.2019 Vianočné trhy 
- 01.01.2020 Novoročný ohňostroj a poslanecký punč 
- 22.02.2020 Gulášmajster 2020 

Z prác v obci treba spomenúť najmä: 
Oprava oporného múru na cintoríne. 
Výrub nebezpečných drevín v areáli školy. 
Orez stromov v dedine. 
Oprava a údržba ihrísk a mobiliáru parkov. 
Oprava ochranných krytov na verejnom osvetlení v kostolnom parku. 
Odtok vody z hlavnej cesty pri škole, rozobratie chodníka a vloženie ďalšej rúry na 

odvodnenie cesty. 
Kosenie verejných priestranstiev. 
Odstraňovanie čiernych skládok a údržba zberného dvora. 

Voľby do NR SR 
Dňa 29.2.2020 sa uskutočnili voľby do NR SR. Príprava a zvládnutie volieb bolo v réžii Obecného 
úradu a voľby prebehli bez problémov. Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 2342. Počet 
voličov zúčastnených na hlasovaní bol 1505. 
Počet odovzdaných obálok podľa §24 zákona č.180/2014 Z.z bol 1495. Počet zaslaných obálok z 
cudziny bol 9. Počet platných odovzdaných hlasov bol 1480. Účasť na voľbách bola 64,26%. 

Havárie: kanalizácia škola - prízemie v starej časti budovy - kanalizácia bola vyvedená z kotolne 
von z budovy. Tu bola napojená na už vybudovaný nový systém. Pri rozkopávkach bola zároveň 
odstránená aj havária dažďovej kanalizácie, kde hrozilo podmývanie budovy. 

Rozšírenie vodojemu: 
Práce sa začali odovzdaním staveniska dňa 5.2.2020. Ukončenie bolo plánované 30.4.2020. Práce 
prebiehali dobre, doposiaľ sa uskutočnili 4 kontrolné dni (prvý sa konal 12.3.2020), no z dôvodu 
vydaných opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a uzavretia hraníc s Poľskom nemohli 
k dnešnému dňu prísť na stavenisko montážni pracovníci z Poľska, ktorí majú odborne spojiť 
vstupné šachty a nádrže tak, aby mohla byť garantovaná záruka diela zhotoviteľom. Doposiaľ bolo 
uhradených 206 355,65 Euro. Zbytok bude uhradený až po dokončení prác. (Zazmluvnená suma je 
280 208,24 Euro.) 

Odborné učebne škola: 
11.5.2020 bola podaná ŽOP na uhradenie 95 ceny z projektu. Zvyšných 5 % ( t.j. cca 5000 Euro) 
bude hradených až po ukončení opatrení súvisiacich s COVID-19 - keď bude vykonaná kontrola na 
mieste. 



Prístavba MŠ: 
Práce na prístavbe sú v záverečnej fáze. Dokončujú sa vonkajšie vstupy a vo vnútri sa už maľuje. 
Ihrisko vonku je naplánované dokončiť po dohovore s obcou až v týždni pred odovzdaním stavby, 
nakoľko zhotoviteľ sa obáva možného poškodenia vandalmi. 
Za učebne a prístavbu spolu ešte zostáva uhradiť cca 80 OOO Euro. 

ČOV Gajary: 
Rekonštrukcia ČOV Gajary prebieha podľa plánu. Začali sa posledné 'práce. Doposiaľ bolo 
faktúrovaných za obec Závod 48 976,34 Euro a spolu za všetky štyri obce: 177 881,52 Euro. 
Vysúťažená sume je : 230 335,32 Euro. 
V stredu 13. mája 2020 sa uskutoční zaškolenie obsluhy ČOV a v najbližších dňoch bude spustená 
aj skúšobná prevádzka. Po mesiaci bude odobratá nezávislá skúšobná vzorka vyčistenej vody a bude 
zaslaná do laboratória na rozbor. V prípade, že výsledky budú dobré, suma bude uhradená v plnej 
výške. 

Koronavírus (COVID-19 ) a jeho vplyv na chod a život úradu a obce: 
Veľmi vážnym zásahom do života obce bolo objavenie sa vírusu COVID - 19 na Slovensku. Po 
potvrdení prvého pozitívneho nálezu pacienta na Slovensku v obci Kostolište dňa 6.3.2020 sa 
spustila lavína opatrení 

Zasadali krízové štáby v celom okrese Malacky. V Závode zasadal Krízový štáb dňa 8.3.2020. 

Po zhodnotení situácie a na základe opatrení mesta Malacky a BSK sa členovia Krízového štábu 
uzniesli na okamžitom prerušení prevádzky celej školy (vrátane MŠ) a to od 9.3.2020 do 13.3.2020 
vrátane. Išlo o opatrenie ku ktorému sa pristúpilo z preventívnych dôvodov s tým, že bol 
predpoklad, že v najbližších dňoch bude konať aj Úrad vlády SR, ktorý rozhodne o ďalších 
opatreniach. To sa aj stalo a od 12.3.2020 platí na Slovensku Mimoriadna situácia , ktorú vyhlásil 
Úrad vlády Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR ( ÚKŠ SR) následne prijal viaceré 
prísne opatrenia na zabránenie rozšírenia tohto ochorenia, ktoré sa začali zmierňovať až 
v posledných dňoch. 

Obecný úrad v prvom týždni krízy od 09.03.2020 do 13.03.2020 fungoval ešte v normálnom režime. 
Na základe opatrení Ústredného krízového štábu od 16.03.2020 do 27.03.2020 bol Obecný úrad 
pre verejnosť zatvorený. Všetko sa vybavovalo telefonicky a elektronicky. Osobne sa riešili len 
veľmi vážne veci. Od 16.03.2020 zabezpečoval zber objednávok a nákup potravín a liekov pre 
starších občanov obce. Od 30.03.2020 do 30.04.2020 bol pre verejnosť úrad otvorený v pondelok, 
stredu a v piatok od 8,00 do 10,00 hod. 

Od 04.05.2020 je úrad otvorený pre verejnosť v pondelok, utorok a v piatok od 8,00 do 12,00 hod 
a v stredu od 13,00 do 17,00 hod. 

Keďže v prvých týždňoch krízy neboli v obchodoch dostať ochranné rúška na tvár, obec podporila 
aj občiansku iniciatívu s šitím ochranných rúšok na tvár pre každého občana obce. Už 20.03. 2020 
sme zverejnili na web stránke obce, že je ušitých 627 kusov a zabezpečili roznesenie tým 
najzraniteľnejším - obyvateľom vo veku nad 60 rokov, ako aj onkologickým pacientom, ľuďom 
pracujúcim v obchodoch, na pošte a v niektorých firmách. 

V ostatných dňoch sme rúšky postupne doručili do poštových schránok všetkým obyvateľom obce 
Závod a deťom. Celkovo tak bolo v našej obci odovzdaných cca 2900 rúšok. 



Rúška šili dobrovoľníčky z našej obce a jedna dobrovoľníčka z obce Borský Svätý Jur. Všetok 
materiál na zhotovenie rúšok darovali občania obce Závod, za čo im patrí veľká vďaka. 

Obrovské " Ďakujeme" v mene nás všetkých obyvateľov Závodu patrí dobrovoľníčkam: 
Anete Polákovej, Adelke Hajdinovej, Jozefine Majzúnovej, Berte Majzúnovej, Danke Chovanovej, 
Viere Klempovej, Ivete Benkovičovej, Alenke Kozárkovej, Janke Diviakovej, Alžbete Baronovej, 
Martine Fryvaldskej, Barbore Majzúnovej, Kataríne Vachálkovej, Vierke Pšenicovej, Monike 
Kunštekovej z Borského Svätého Jura, Nikol Šišolákovej, Viere Chváta/ovej, ako aj Kataríne 
Jurkovičovej. 

Poďakovanie: 

Chcem vyzdvihnúť aj veľmi aktívny a zodpovedný prístup všetkých zamestnancov úradu a aj Vás 
poslancov OZ. Všetci ste mi volali, či nepotrebujeme pomoc a tak isto ste hľadali riešenia ako krízu 
zvládnuť tak, aby nás čo najmenej zasiahla. 

Pani Stredová napríklad už 15.3.2020 navrhla pomoc s donáškou základných potravín a liekov 
starším občanom, ktorí sú krízou najviac dotknutí a sama ich aj roznášala. Tak isto mi pomáhala 
spolu s Milanom Šišolákom a Alojzom Krajčírom na kontrolných dňoch pri každom z rozbehnutých 
projektov. Aj vďaka takémuto prístupu nás zhotovitelia berú veľmi vážne a snažia sa práce odviesť 
načas a dobre. Ešte raz zopakujem, že aj keď ste mali záujem viacerí, rozhodol som sa, že kvôli 
veľmi prísnym opatreniam v tých dňoch som volal len spomenutým trom poslancom a to môjmu 
zástupcovi, predsedkyni finančnej komisie a predsedovi stavebnej komisie. Od tohto týždňa už 
zasielame pozvánky na kontrolné dni všetkým poslancom. 

Veľká vďaka! 

6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 

Komisia finančná a nakladania s majetkom - zasadala 2 krát a to 09.03.2020 
a 22.04.2020. Informáciu povedala Ing. Mária Stredová - predseda komisie 
Na zasadnutiach komisia prerokovala: 
Čerpanie rozpočtu DSS sv. Michala, n.o. v roku 2019 
- členovia komisie sa oboznámili s komentárom k plnenia rozpočtu za rok 2019 a s účtovnou 
závierkou zostavenou k 31.12.2019; náklady (výdavková časť rozpočtu) boli vo výške 226 088,63 
eur, výnosy (t.j. príjmová časť rozpočtu) boli vo výške 225 590, 18 eur, t.j. hospodársky výsledok je 
mínus 498,45 eur; 
- členovia komisie berú na vedomie celkové hospodárenie DSS sv. Michala, n.o. podľa účtovnej 
závierky zostavenej k 31.12.2019; 
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 1/2015 zo dňa 22.09.2015 
- členovia komisie navrhujú upraviť v dodatku č. 3 k VZN č. 1/2015 prednostné prenajímanie 
voľných nebytových priestorov kategórie A - budovy Domu kultúry a obecného úradu aj obyvateľmi 
s trvalým pobytom v obci Závod, ktorí majú vysporiadané všetky záväzky s obcou; 
- členovia komisie navrhujú OZ schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 1/2015; 
Žiadosť na obstaranie programu Smartmap pre potreby obecného úradu 
- starosta obce predložil návrh na obstaranie programu Smartmap, ktorý zabezpečí integráciu 
obecných databáz do jednotnej mapy a môže slúžiť pre stavebný úrad, pre daňovú agendu, odpadové 
hospodárstvo, na tvorbu rôznych pasportov a pod; program by umožnil spresnenie priznaných 
výmer nehnuteľností FO a PO, čo by pre obec v budúcnosti zabezpečilo navýšenie príjmov z dani z 
nehnuteľnosti; cenová ponuka na zabezpečenie tohto programu je cca 9 500,- eur s DPH; 



- členovia komisie odporúčajú, aby OZ poverilo starostu obce zabezpečením verejného obstarávania 
na dodávku programu Smartmap s termínom dodania v poslednom štvrt'roku 2020 a odporúčajú 
financovanie dodávky programu v roku 2021 (s ohľadom na finančné možnosti obce v roku 2020); 
Žiadosť ZŠ s MŠ k financovaniu osláv 70. výročia založenia základnej školy 
- riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Blechová upresnila svoju požiadavku ohľadne finančnej podpory zo 
strany obec k zabezpečeniu oslavy výročia vzniku základnej školy; finančné prostriedky budú 
použité na prezentáciu školy (zakúpenie vitrín do vstupných priestorov školy), na zabezpečenie 
občerstvenia pre pozvaných hostí zo školy z Lanžhota, na zabezpečenie vystúpení umelcov na 
zábavu detí a pod.; 
- členovia komisie navrhujú OZ schváliť finančné prostriedky vo výške 1 OOO,- eur pre ZŠ s MŠ, 
ktoré budú použité na zabezpečenie osláv 70. výročia založenia základnej školy v obci; 
Havária kanalizácie v základnej škole 
- členovia komisie navrhujú OZ schváliť finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 4 

336,30 eur na odstránenie havárie kanalizácie v budove školy a havárie na dažďovej kanalizácii; 
Úprava rozpočtu 
- členovia komisie navrhujú OZ schváliť finančné prostriedky z rezervného fondu: 
• 3 532, 71 eur na odstránenie havárií na vodárni; 
• 1 776,- eur na obstaranie PD - Rekonštrukcia riadenia vodného zdroja; 
• 960,- eur na obstaranie PD - Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno historickej 
pamiatky, 
- členovia komisie odporúčajú OZ, aby poverilo starostu obce podpisom dodatku č. 2 k nájomnej 
zmluve zo dňa 20.09.2011, uzavretej medzi Športovým klubom Závod a Obcou Závod (v dodatku č. 
2 sa upresňujú prenajaté nehnuteľnosti - tréningové ihrisko, posilňovňa); 
- členovia komisie sa oboznámili so stavom vývozu žúmp, zabezpečovaným obcou - v roku 2019 
túto službu využila cca 1/3 zo všetkých rodinných domov na Sokolskej ulici; stavebná komisia 
pripraví a zašle všetkým obyvateľom tejto ulice upozornenie na využívanie tejto služby; 
- starosta informoval o príprave zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie medzi obcami Gajary, 
Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre a Združením obcí Enviropark Pomoravie, Gajary; 
- s platnosťou od 01.02.2020 sa Mgr. Adam Potočňák vzdal členstva v komisii. 
Čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2020 
- členovia komisie sa oboznámili s čerpaním rozpočtu obce za 1. štvrt'rok 2020 
- príjmy boli vo výške 683 734,86 eur, t.j. plnenie vo výške 32,73 % 
- výdavky boli vo výške 286 466,44 eur, t.j. plnenie vo výške 23,29 % 
- komisia berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2020 
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 - prehodnotenie príjmovej časti rozpočtu a výdavkovej časti 
rozpočtu s ohľadom na situáciu v SR 
- členovia komisie prehodnotili príjmovú aj výdavkovú časť schváleného rozpočtu s ohľadom na 
aktuálnu situáciu v SR. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila na svojej webovej stránke tri 
možné scenáre krátenia podielu z výnosu DPFO. Komisia na základe týchto scenárov odporúča, aby 
obec realizovala v mesiaci apríl 2020 opatrenia podľa scenára č. 2 a v ďalších mesiacoch opatrenia 
podľa scenára č.3 za predpokladu, že situácia v príjmovej časti bude avizovať aj naďalej krátenie 
podielu z výnosu DPFO. 

Informácia o čerpaní rozpočtu DSS sv. Michala, n.o, za 1. štvrťrok 2020 
členovia komisie sa oboznámili s čerpaním rozpočtu DSS sv. Michala, n.o. za 1. štvrťrok 

2020 
členovia komisie berú na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu DSS sv. Michala, n.o. za 1. 

štvrt'rok 2020 
Informácia o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ Závod- členovia komisie sa oboznámili so skutočnosťou, 
že na rok 2020 nebolo prijaté VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a 
školských zariadení na území obce Závod na rok 2020, preto sa zatiaľ financovanie originálnych 
kompetencií /MŠ, ŠKD, ŠJ/ zabezpečuje podľa VZN na rok 2019; 



komisia navrhuje vypracovať a zverejniť návrh VZN na rok 2020 na najbližšie zasadnutie 
OZ - v návrhu VZN bude určená dotácia na žiaka podľa platnej legislatívy a podľa nariadenia vlády 
SR o prerozdeľovaní výnosu dane z DPFO s možnosťou úpravy tejto dotácie počas roky v závislosti 
od výšky výnosu DPFO poukazovanej obci štátom; 
-členovia komisie navrhujú z dôvodu nižšieho poukázaného výnosu DPFO za mesiac apríl 2020 
úpravu mínus 25 % platnej dotácie v rámci originálnych kompetencií; 
-členovia komisia berú späť svoj návrh na finančné prostriedky z rozpočtu obce vo výške 1 OOO,. 
Eur pre ZŠ s MŠ na zabezpečenie osláv 70. výročia založenia školy a to z dôvodu nižšieho výnosu 
DPFO a mimoriadnej situácie vyhlásenej v SR v súvislosti so šírením COVID - 19; 

Ostatné 
1. Komisii bola predložená žiadosť o finančnú alebo materiálnu pomoc pre DSS sv. Michala, 

n.o., pri zabezpečovaní rôznych nariadení a opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. 
- členovia komisie navrhujú OZ schváliť zakúpenie zdravotníckych a hygienických potrieb 

(rúška, rukavice, mydlo ... ) z rozpočtu obce vo výške 2 000,00 eur. 
2. Členovia komisie navrhujú OZ schváliť žiadosť o odklad splátok úveru na financovanie 
stavebných prác v rámci realizácie diela „Areál vodárne - rozšírenie akumulácie vodojem 1x100 
m3, ktorý sa začne splácať v mesiaci máj - jún 2020 v závislosti od jeho prvého čerpania. 

Komisia stavebná a životného prostredia zasadala dva krát a to 27.02.2020 a 
28.04.2020. Informáciu povedal Alojz Krajčír - predseda komisie. 
Komisia na zasadnutiach prerokovala: 
Mária Kysucká a Vladislav Kysucký, Závod 618 - žiadosť o odkúpenie časti obecného 
pozemku 
Obci boli doručené žiadosti Márie Kysuckej a Vladimíra Kysuckého, obaja trvale bytom Závod č. 
618 o odkúpenie pozemku pare. č. 752/85 v k. ú. Závod vo výmere 84 m2, ktorý je vo vlastníctve 
obce. Rodina Kysucká pozemok nepretržite užívala cca 50 rokov v domnení, že sa jedná a ich 
vlastníctvo. Komisia sa tejto téme venovala už aj v roku 2019, boli podané žiadosti na odkúpenie 
pozemku aj zo strany Kysuckých ako aj suseda p. Kozárka, žiadosti riešilo aj obecné zastupiteľstvo 
na svojom zasadnutí. Stavebná komisia navrhuje zverejnenie zámeru odpredaja pozemku pare. č. 
752/85 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a následne predložiť žiadosti Kysuckých na schválenie 
na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh VZN č. 1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska 
Stavebnej komisii bol predlžený návrh VZN o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel 
umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na 
pietny charakter pohrebiska a ustanovenie činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je 
možné počas pohrebu. Úlohou komisie bolo určiť šírku hranice ochranného pásma, ktorá v zmysle 
zákona č. 131/201 O Z. z. o pohrebníctve môže byt' najviac v rozsahu 50 m od hranice pozemku 
pohrebiska, zároveň je možné v rámci VZN určiť pravidlá umiestňovania a povoľovania budov 
a stavieb a ustanoviť činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebných 
obradov. Komisia stavebná a životného prostredia sa dohodla a navrhuje šírku ochranného pásma - 
25 m. V rámci pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb navrhuje povoľovať len 
rekonštrukciu jestvujúcich stavieb pri zachovaní pôvodnej výšky budovy. Komisia zároveň súhlasí 
s rozsahom činností vykonávanie ktorých sa zakazuje počas pohrebu uvedených v návrhu VZN. 
Ing. Stredová navrhla doplniť VZN o sankcie za nedodržanie zákazov uvedených v čl. IV návrhu 
VZN. 

Projektová dokumentácia Potočná ulica - komisii bola predložená vypracovaná PO na ulicu 
(miestnu komunikáciu) Potočná. Komisia navrhuje zaslať projektovú dokumentáciu najskôr na 
posúdenie Okresného dopravného inšpektorátu a v prípade kladného stanoviska aj všetkým 
správcom inžinierskych sietí v danej lokalite. 



Jozef Durkoš, Závod 220, výzva na dokladovanie vývozu žumpy - obec dňa 17. 01. 2020 na 
základe podanej sťažnosti vyzvala majiteľa č. súp. 220, aby zdokladoval akým spôsobom likviduje 
obsah žumpy. Majiteľ sa k veci vyjadril tak, že RD má riadnu žumpu, ktorá sa však nachádza 
v zadnej časti dvora a vývozca nedisponuje dostatočným množstvom hadíc na vývoz a nie je možné 
tento vývoz využívať, preto používa tablety do žumpy a následne upravenou vodou zalieva. 04. 02. 
2020 p. Durkošová objednala vývoz žumpy prostredníctvom vývozcu z Moravského Sv. Jána. 

Obecná kanalizácia, domové žumpy - komisii bol predložený zoznam - celkový počet rodinných 
domov bez možnosti využitia obecnej kanalizácie - jedná sa o 187 rodinných domov. Z tohto 
množstva využíva vývoz žúmp 51 domácností čo je cca 1/3. Komisia navrhuje opätovne písomne 
osloviť všetkých majiteľov, ktorí službu vývozu nevyužívajú s ponukou vývozu prostredníctvom 
obce. 
Ing. Stredová v rámci tohto bodu informovala členov komisie, že v prvom polroku prebehne nové 
výberové konanie na dodávateľa služby vývozu žúmp a do 30. 06. 2020 by mala byť ukončená aj 
rekonštrukcia ČOV v Gajaroch a od 01.07.2020 by sa mal obsah vyvážaných žúmp umiestňovať do 
vybudovanej výpuste na konci dediny. 
Stavebná komisia mala k dispozícii aj zoznam nehnuteľností, ktoré nie sú doteraz napojené na 
obecnú kanalizáciu. Stavebná komisia odporúča rozdeliť zoznam nenapojených nehnuteľností na 
dve skupiny: prvej skupine majiteľov trvalo neobývaných nehnuteľností zaslať znovu upozornenia 
na povinnosť napojenia nehnuteľností na obecnú kanalizáciu a druhej skupine majiteľov trvalo 
obývaných nehnuteľností písomne zaslať výzvu na napojenie nehnuteľností na obecnú kanalizáciu 
(podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) 
s termínom napojenia najneskôr do ... (napr. do konca roku 2020), v opačnom prípade obec uplatní 
voči majiteľovi zákonný postup(§ 40 zákona č. 442/2002 - riešenie priestupku na okresnom úrade). 

Parkovanie autobusov pri Mendosíne - starosta problém parkovania autobusov riešil stretnutím so 
zástupcom SAD-dispečing (0917738272) s tým, že má záujem o zrušenie parkovania na 
priestranstve pri Mendosíne. Doporučil zástupcovi SAD nájsť v obci parkovanie u súkromných 
prepravcov. Stavebná komisia odporúča, aby obecný úrad identifikoval prepravcov, ktorí parkujú 
pri Mendosíne a písomne ich upozornil, že parkovanie v obci nemajú povolené. 

Odvodnenie - ulica Oslobodenia - členovia stavebnej komisie na základe predchádzajúcich 
rokovaní a navrhovaných riešení odvodnenia ulice Oslobodenia, ako aj na základe neustálych 
podnetov p. Horváthovej navrhujú zvolať Stretnutie obyvateľov ulice Oslobodenia so zástupcami 
obce (poslanci OZ, stavebná komisia a komisia verejného poriadku) s predpokladaným dátumom 25. 
03. 2020 o 17.00 hod. - termín mal byť spresnený na zasadnutí OZ dňa 16.03.2020. Na stretnutí by 
mali byť obyvatelia ulice oboznámení so stanoviskom dopravného inžiniera k navrhovanému 
riešeniu úpravy komunikácie, s návrhom riešenia odvodnenia celej ulice vrátane záberu obecných 
nehnuteľností pri realizácii odvodňovacích prúžkov (alebo obrubníkov) a budú vyzvaní na 
odsúhlasenie navrhnutého riešenia. Na základe mimoriadnej situácie v SR vyhlásenej od 13.03.2020 
v súvislosti so šírením vírusu COVID - 19 sa stretnutie odkladá a termín bude upresnený po zrušení 
mimoriadnej situácie v SR. 

Návrhy a podnety členov komisie - člen komisie Michal Dúška predložil podnet občanov Ulice 
pod oborou na jej odvodnenie, ktoré im bolo sľúbené. Ing. Stredová reagovala, že v tomto roku nie 
sú rozpočtované finančné prostriedky na tento účel. 

Projektová dokumentácia - štúdia - k prístavbe zdravotného strediska - predložená na 
posúdenie 
Komisia stavebná a životného prostredia po preštudovaní projektovej dokumentácie k prístavbe 
zdravotného strediska nemá námietky k realizácii stavby, ale požaduje na zasadnutie OZ predložiť 
orientačnú predbežnú kalkuláciu na zhotovenie predmetnej stavby. 



Predaj pozemku pare. č. 210/2 k. ú. Závod za bývalým MNV, návrh formy odpredaja 
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na odpredaj pozemku pare. č. 210/2 v k. ú. 
Závod, druh pozemku - záhrada o výmere 1128 m2

• Finančné prostriedky získané z predaja by boli 
použité na prístavbu zdravotného strediska. Po diskusii bolo navrhnuté na najbližšom zasadnutí OZ 
(12.05.2020) schváliť predmetnú parcelu ako prebytočný majetok obce, a nakladať s ním v súlade 
so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Následne komisia odporúča 07. rozhodnúť o forme 
predaja pozemku (obchodná verejná súťaž alebo dražba), o výške minimálnej kúpnej ceny za m2 

pozemku, resp. ostatných podmienkach predaja pozemku. Komisia stavebná a životného prostredia 
navrhuje k odpredaju pozemku minimálnu cenu vo výške 30,-- €/m2

• 

Zuzana Šešerová, Závod č. 1031 -žiadosť o odpredaj pozemku pare. č. 210/2 v k. ú. Závod 
Na žiadosť p. Šešerovej odporúča odpovedať, že pare. č. 210/2 v k. ú Závod, druh pozemku 
záhrada o výmere 1128 m2 bude na najbližšom zasadnutí OZ navrhnutá na schválenie ako 
prebytočný majetok obce, ktorého predaj bude následne realizovaný podľa platných zákonov. 

Informácia o žiadosti lekára MUDr. Karníka o uzavretie zmluvného vzťahu na vykonávanie 
činnosti praktického lekára 
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti MUDr. Karníka o uzavretie zmluvného vzťahu na 
vykonávanie činnosti praktického lekára. Pán Karník je momentálne v karanténe v Nemecku. Po 
príchode do Čiech sa mieni aj s rodinou usadiť v niektorej prihraničnej obci v Rakúsku (v blízkosti 
hraníc s našou obcou) a odtiaľ by dochádzal do našej obce pracovať ako obvodný lekár. Na 
nevyhnutný čas ( do pristavenia zdravotného strediska) by bola ambulancia v DSS, v priestoroch 
pôvodnej ambulancie v zadnej časti budovy. MUDr. Kamík žiada predbežný súhlas s vykonávaním 
činnosti neštátneho lekára a prihlásenie k prechodnému pobytu. Prechodný pobyt cudziemu 
štátnemu príslušníkovi udeľuje cudzinecká polícia. Uvoľnenie priestorov v DSS na umiestnenie 
ambulancie je v riešení s riaditeľom DSS p. Hlavatým, ktorý v tom prípade požaduje náhradné 
priestory . Táto situácia by sa dočasne riešila umiestnením mobilnej unimobunky, ktorá musí spÍňať 
hygienické štandardy a priestorové štandardy (aspoň 2 miestnosti - kancelária, predsieň, osvetlenie 
a vetranie cez okná a pod.), musí mať bezpečnostné zabezpečenie na ochranu umiestneného majetku 
DSS (napr. mreže na oknách, uzamykateľná a pod.) - unimobunka by sa užívala ako kancelária 
vedúceho, prípadne v budúcnosti ako archív. 

Posúdenie žiadosti Liv-EPI, s. r. o., Trenčianska 56/F, Bratislava v zastúpení navrhovateľa 
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, Bratislava o vydanie územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia 
Komisia stavebná a životného prostredia posúdila projektovú dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu 

SO O 1 - VN rozvody 
SO 02 - NN rozvody 
SO 26 - HDPE chránička pre optický kábel 
PS O 1 - Transformačná stanica na ul. Farskej. 

V prípade, že Obec vydá súhlasné stanovisko k územnému konaniu a vydaniu stavebného povolenia, 
komisia odporúča zmluvne zaviazať žiadateľa - investora, aby všetky škody na obecnom majetku 
alebo na súkromnom majetku majiteľov dotknutých nehnuteľností, ktoré vzniknú pri realizácii 
uvedeného diela, resp. ktoré sa prejavia na majetku obce alebo na súkromnom majetku majiteľov 
dotknutých nehnuteľností počas doby záruky realizovaného diela, financoval investor z vlastných 
zdrojov. Obec takisto žiada v rámci realizácie diela na náklady investora zabezpečiť prekládku 
verejného osvetlenia a prekládku miestneho rozhlasu v ulici. 



Komisia verejného poriadku - informáciu povedal Ing. Juraj Kopiar - predseda komisie. 
Komisia zasadala dňa 22.01.2020 a prerokovala: 
Žiadosť p. Studeničovej o zrušenie dodatku č. 1 k VZN o pravidlách času predaja a čase prevádzky 
služieb na území obec Závod 

Dodatok I'.:. 1 k VZN su týka predloženia písomného súhlasu občanov bývajúcich do 100 mod 
miesta konania akcie, čo je z pohľadu prevádzkovateľa absolútne nereálne takéto niečo absolvovať. 
Po zrušení bude mať subjekt- prevádzkovateľ len oznamovaciu povinnosť a to písomnou formou na 
OÚ Závod. Čo má takýto oznam obsahovať je uvedené v pôvodnom VZN z roku 2013. V prípade ak 
chce subjekt organizovať akciu verejnú, tak v tom prípade podáva žiadosť na OÚ, ktorá sa 
posudzuje individuálne. V tomto prípade má obec právo takúto akciu zamietnuť. Prítomní členovia 
komisie verejného poriadku, odporúčajú OZ v Závode, zrušiť dodatok č. 1 k VZN o pravidlách času 
predaja a čase prevádzky služieb na území obce Závod. 

7. Zmeny a úpravy rozpočtu obce 2020 

V tomto bode boli prerokované zmeny a úpravy rozpočtu týkajúce sa použitia finančných 
prostriedkov z rezervného fondu obce na : 

odstránenie havárií na vodárni 
obstaranie PD - Rekonštrukcia riadenia vodného zdroja; 
obstaranie PD - Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno historickej pamiatky, 

Ďalej sa zmena rozpočtu obce týkala úpravy rozpočtu, prehodnotenia príjmovej časti rozpočtu a 
výdavkovej časti rozpočtu s ohľadom na situáciu v SR vzniknutú vyhlásením pandémie COVID 19 , 
kde boli prijaté krízové opatrenia. 

Obec Závod v týchto dňoch vychádza najmä zo skúsenosti z roku 2008 (t.j. obdobie poslednej 
hospodárskej krízy) a zo sledovania aktuálnych prognóz MFSR. 
Nakoľko sa predpokladá, že v súvislosti s vydanými opatreniami v rámci mimoriadneho stavu v SR 
z dôvodu šírenia sa vírusu COVID - 19 bude pokles HDP viac ako 5%, obec navrhuje pristúpiť 
k týmto opatreniam: 
V prvom slede opatrení prídu o zamestnanie dvaja ľudia, znížia sa financie určené na mzdy 
zamestnancov, ďalej budú zrušené všetky dotácie, ktoré boli na rok 2020 schválené a budú zrušené 
všetky kultúrne podujatia. Tak isto sa zníženie úmerne dotkne aj financovania originálnych 
kompetencií v školstve. Bude dočasne zrušené prevádzkovanie autobusovej dopravy na železničnú 
stanicu. 
Tieto opatrenia sú aktuálne pripravené, sú prerokované Finančnou komisiou a dnes sú predložené na 
rokovanie OZ. 
Čo sa týka financovania originálnych kompetencií, tak na pomoc pre materské školy bude podľa 
vyjadrenia ministra školstva Grôhlinga vyčlenených z eurofondov 90 miliónov Eur (tlačová správa 
z 28.04.2020). Tieto prostriedky budú určené na to, aby bolo zafinancovaných 80% priemernej 
mzdy pre zamestnancov v materských školách na mesiace apríl, máj ajún 2020. Technické detaily 
na podanie žiadosti však ministerstvom práce dodnes neboli zverejnené. 

Podľa štvrťročného výkazu o práci v školstve za prvý štvrťrok 2020 naša materská škola, školský 
klub detí a školská jedáleň evidujú: 



Počet Mzdy za mesiac Mzdy za mesiac 
zamestnancov 80% 

MS 11 11875 bez odvodov 
SKD ,., 3105 bez odvodov ., 
Jedáleň 7 5534 bez odvodov 
Spolu 21 27 735 s odvodmi 22 189 s odvodmi 

Počas trvania opatrení proti šíreniu COVID-19, keď je Materská škola zatvorená, sa navrhuje využiť 
novelu Zákonníka práce(§ 250 b - zníženie platov na 80%). 

Do VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení na území 
obce Závod na rok 2020 sa navrhuje schváliť výška dotácie podľa zákona, t.j. 28 069,- eur/mesiac 
(tabuľka č. 1) 

Počas doby zatvorenia MŠ navrhujeme riadiť sa prognózou MFSR ktorá ráta s poklesom HDP o 5%. 

Tabuľka č. 1 ukazuje prehľad financií originálnych kompetencií podľa jednotlivých scenárov: 

B: Suma 
rátaná podľa 

jednotkového 
A:Odvedené Koef. Nar.Vl. Pokles HDP Pokles HDP Pokles HDP 

podľa Č.668/2004 ol,3% o5% 010% 
schváleného 

rozp. Scenár č.1 Scenár č.2 Scenár č.3 

Materská škola 24052 21243 20000 17932 15569 

ŠKD 3667 3239 3050 2735 2374 

Jedáleň 4062 3587 3378 3028 2629 
Spolu na jeden 
mesiac 31781 28069 26428 23695 20572 

Zoberie sa 
mesačne z B 1642 4374 7497 
Zoberie sa 
mesačne v% 5,85% 6,7 
Zoberie sa 
mesačne z A 5353 8086 11209 
Zoberie sa 
mesačne v% 16,84~ 15,261}1 

Okrem týchto opatrení pre úpravu zasielania originálnych kompetencií, je zároveň potrebné prijať 
opatrenia k rozpočtu obce na rok 2020 a to nasledovne: 

Tabuľka č. 2 prezentuje rôzne scenáre, pričom tieto vychádzajú z odhadov podielu z výnosu DPFO 
(dane z príjmov fyzických osôb) založených na prognóze MFSR, zverejnených Radou pre 
rozpočtovú zodpovednosť. 



Návrh je do odvolania sa riadiť scenárom č.2 

Tabuľka č. 2: Simulácia zníženia rozpočtu podľa scenárov KRRZ: 

scenár 1 scenár 2 scenár 3 
Pokles HDP o Pokles HDP o Pokles HDP o 

1,3% 5% 10% 
výnos DPFO podľa 
scenárov 973.182,00 872.460,00 757.540,00 
zníženie rozpočtu o sumu 60.375,00 161.097,00 276.017,00 
prijaté opatrenia: 
mzdy 37.565,00 37.565,00 37.565,00 
odmeny poslancom 2.699,00 2.699,00 2.699,00 
škola - nižšia dotácia 48.171,00 72.776,00 100.881,00 
autobus - zrušenie linky 14.800,00 14.800,00 14.800,00 
zrušená dotácia - kynológia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
zrušená dotácia - FS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 
zrušená dotácia - Záh. 
Folklór 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
zrušená dotácia - ŠK 6.500,00 6.500,00 6.500,00 
Tribúna 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
zrušená dotácia - KL (aj BH) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
zrušená dotácia - JDS 500,00 500,00 500,00 
zrušená dotácia - DSS 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
úspora na základe opatrení 131.435,00 156.040,00 184.145,00 
splátky nového úveru 24.000,00 24.000,00 24.000,00 
celková úspora 107.435,00 132.040,00 160.145,00 

Na základe týchto skutočností OZ v Závode súhlasí s postupom obce pri čerpaní rozpočtu obce 
2020 v zmysle scenára č. 2 prijatím uvedených krízových opatrení a to od mesiaca máj 2020 až do 
odvolania. 

8. VZN (dodatok č. 3) ktorým sa mení a dopÍňa VZN pre stanovenie sadzieb 
nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo 
vlastníctve obce Závod 

Návrh VZN bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 15 
dní pred konaním obecného zastupiteľstva. K návrhu VZN nebola vznesená žiadna pripomienka 
a bol predložený k schváleniu bez zmeny. 

9. VZN o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a 
povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom 
na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie činností, vykonávanie ktorých v 
ochrannom pásme nie ie možné počas pohrebu 



Návrh VZN bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 15 
dní pred konaním obecného zastupiteľstva. K návrhu VZN nebola vznesená žiadna pripomienka 
a bol predložený k schváleniu bez zmeny. 

10. VZN (dodatok č. 1) ktorým sa mení a dopÍňa VZN o nakladaní 
s komunálnym odpadom, drobným stavebným, objemovým odpadom 
a prevádzkovaní zberného dvora 

Návrh VZN bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 15 
dní pred konaním obecného zastupiteľstva. K návrhu VZN nebola vznesená žiadna pripomienka 
a bol predložený k schváleniu bez zmeny. 

11. VZN obce Závod o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
školy a školských zariadení na území obce Závod na rok ·2020 

Návrh VZN bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 15 
dní pred konaním obecného zastupiteľstva. K návrhu VZN nebola vznesená žiadna pripomienka 
a bol predložený k schváleniu bez zmeny. 

12. Správa o výsledku kontrol a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 
2019 
Kontrolórka obce Mgr. Iveta Balejčíková predložila správu o výsledkoch kontrol a kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019, ktorú OZ unesením berie na vedomie. 

13. Rôzne 
V bode rôzne sa prejednávalo nasledovné : 

Odpredaj pozemku par. Č. 752/85 vo výmere 84 m2, KN register "C" druh pozemku záhrad, 
L V 1465, katastrálne územie Závod, žiadateľovi Vladislavovi Kysuckému a Márii Kysuckej 
. Odpredaj bol schválený uznesením OZ. 
K Návrhu VZN o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a 
povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny 
charakter pohrebiska a ustanovenie činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je 
možné počas pohrebu, mal p. Filip ap. Horváth pripomienku na možné odškodnenie 
dotknutých pozemkov do budúcnosti pri budovaní nového cintorína. Starosta reagoval , 
a pánom odporučil , aby si dohodli stretnutie, alebo pripomienky zaslali na OÚ v Závode. 
Návrh VZN určuje šírku ochranného pásma jestvujúceho pohrebiska v centre obce, nie toho 
pohrebiska, ktoré je uvedené v Územnom pláne obce ako nová alternatíva pohrebiska. 
Mgr. Katarína Blechová - riaditeľka ZŠ a MŠ v Závode mala dve otázky : 

- Otvorí sa nový pavilón v prístavbe MŠ od začiatku školského roka 2020/2021? 
- Budú v rozpočte obce finančné prostriedky na prijatie novej p. učiteľky a upratovačky? 

Starosta odpovedal, pavilón v prístavbe MŠ bude určite otvorený, a ohľadom financií 
odpoveď nedal, nakoľko obec bude čakať ako sa celá situácia s čerpaním rozpočtu 
a financovaním obcí štátom vyvinie. 



14. Uznesenia 

UZNESENIE č. 01/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 

a/ za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Stredová , Alojz Krajčír 
za zapisovateťku Kvetoslavu Studeničovú 

b/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Juraj Kopiar, Patrik Michálek, Ján Prelec 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Maj zún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
berie na vedomie 

správu starostu obce o dianí v obci za obdobie od 15.12.2019 do 12.5.2020 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 03/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 

postup pri čerpaní rozpočtu obce 2020 v zmysle scenára č. 2 prijatých krízových opatrení, ktoré 
tvoria prílohu zápisnice, od mesiaca máj 2020 až do odvolania. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 



Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Tne;. MMi<1 Stŕedová 7,A 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 04/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie obce Závod ( dodatok č. 3) ktorým sa mení a dopÍňa 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: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 05/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Závod č. 1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, 
pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so 
zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie činností, vykonávanie ktorých v ochrannom 
pásme nie je možné počas pohrebu 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 



UZNESENIE č. 06/2020 

Obecné znstupítcľstvo v Závode 
schvaľuje 

VZN (Dodatok č. 1 ), ktorým sa mení a doplňa VZN obce Závod o nakladaní s komunálnym 
odpadom, drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom a prevádzkovaní zberného dvora 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 07 /2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 

VZN obce Závod o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení 
na území obce Závod na rok 2020 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 08/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

ruší 
dodatok č. l k VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 
Závod schválený dňom 16.09.2016 a účinný dňom 04.10.2016 



Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 09/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
b e r i e na vedomie 

správu o výsledku kontrol a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 10/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
pozemok par. č. 752/85 vo výmere 84 m2, KN register„ C ", druh pozemku: záhrada, LV 1465, 
katastrálne územie Závod, ako prebytočný majetok obce. Predmetný pozemok je v dlhodobom 
užívaní vlastníkov domu č. 618 . Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, pretože pozemok vzhľadom 
k jeho veľkosti a umiestneniu nie je ho možné inak ekonomicky a hospodársky využiť. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 



Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 11/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/ s ch v a ľ u j e 
odpredaj pozemku par. č. 752/85 vo výmere 84 m2, KN register„ C " , druh pozemku : záhrada, L V 
1465, katastrálne územie Závod, žiadateľovi Vladislavovi Kysuckému trvale bytom Nad Jazierkom 
č. 618, 90872 Závod za cenu 7,--Eur/m2 v zmysle §9 a ods.8 písmena e) zákona. číslo 138/91 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení. 
b/ po veru je 
starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy, ktorú si dá vyhotoviť na vlastné náklady kupujúci a to do 
3 O dní od doručenia uznesenia. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 12/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
použitie rezervného fondu vo výške 4 336,30 eur na odstránenie havárie kanalizácie v budove školy 
a na odstránenie havárie na dažďovej kanalizácii v areáli základnej školy 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 



Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák 7,A 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 13/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
použitie rezervného fondu vo výške 3 532,71 eur na odstránenie havárií na vodárni 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 14/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
použitie rezervného fondu vo výške 1 776,- eur na obstaranie projektovej dokumentácie na 
realizáciu projektu: Rekonštrukcia riadenia vodného zdroja 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 



UZNESENIE č. 15/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
použitie rezervného fondu vo výške 960,- eur na obstaranie projektovej dokumentácie na realizáciu 
projektu: Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrnej historickej pamiatky 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

úpravu 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: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Maj zún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 



UZNESENIE č. 17 /2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

nesúhlasí 
s umiestnením elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby 
,,TA_Zvod, VN 214, VNK, TS, NNK" na obecných pozemkoch, evidovaných v k.ú. Závod na LV č. 
1465, KN C pare. č. 781/77 a pare. č. 780/3 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 18/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
a/ s ch v a ľ u j e 
pozemok par. č.210/2 vo výmere 1128 m2, KN register„ C", druh pozemku: záhrady, katastrálne 
územie Závod, ako prebytočný majetok obce 
b/ s t a n o v u j e 
najnižšiu cenu vo výške 30,- eur/lm2 
c/poveruje 
starostu obce vyhlásením obchodnej verejnej súťaže 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 



UZNESENIE č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

určuje 

podľa § 9 zákona č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 
na predaj pozemku par. č.210/2 vo výmere 1128 m2, KN register„ C ", druh pozemku záhrady za 
najvýhodnejšiu cenu podľa prílohy tejto zápisnice 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 20/2020 

schvaľuje 
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení : Alojz Krajčír, Ing. Milan Šišolák, 
Ing. Mária Stredová, Ing. Juraj Kopiar, Patrik Michálek, Ján Prelec 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Maj zún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 



UZNESENIE č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

poveruje 
starostu zabezpečením projektovej dokumentácie „Stavebných úprav Zdravotného strediska" 
k stavebnému povoleniu a vybavením stavebného povolenia 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
použitie fin. prostriedkov z rezervného fondu v sume 4380,- eur na nákup kancelárskeho kontajnera 
o rozmeroch 6055x2435x2591 mm pre potreby DSS. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
ruší 
z dôvodu prijatých krízových opatrení v uznesení č.03/2020 obecnú autobusovú linku na trase obec 
Závod - železničná stanica Závod s účinnosťou od 12.5.2020 až do odvolania. 



Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
a/ s c h v a I' u j e 
prenájom priestorov prístavby k tribúne a pozemok, parcela č.3146/3, na ktorej sa nachádza tréningové 
ihrisko Športového klubu Závod, 

b/ po veru je 
starostu obce uzavretím a podpísaním Dodatku k nájomnej zmluve so Športovým klubom Závod na 
prenajímané priestory uvedené v bode a). 

c) u k Ia dá 
zástupcom Športového klubu Závod pripraviť návrh Prevádzkového poriadku užívania posilňovne v 
športovom areáli, vrátane nákladov na jej prevádzku pri využívaní obyvateľmi obce Závod a 
predložiť do 30.06.2020 Komisii finančnej a nakladania s majetkom obce 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 

v súlade so zákonom č. 67 /2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 použitie rezervného fondu 



vo výške 2 OOO,- eur na nákup zdravotníckych a hygienických potrieb pre Domov sociálnych služieb 
sv. Michala, n.o 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

UZNESENIE č. 26/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
predloženie žiadosti o odklad splátok úveru, poskytnutého na financovanie stavebných prác v rámci 
realizácie diela "Areál vodárne - rozšírenie akumulácie vodojemu". 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ján Prelec ZA 

15. Záver 

Týmto bol program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode vyčerpaný. Starosta obce 
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

/ 
In 



Sokolská 243 

908 72 ZÁVOD Rozpočet na rok: 2020 IČO: 00310158 
DIČ :2020380131 

zmeny k: 31.05.2020 
( €) 

Rozpočet: 
Dátum zmeny Zdroj ODD Trieda Položka AU RP,V schválený po zmenách zmena o 

Bežný rozpočet 
Príjmy 

12.05.2020 5/2020 41 111 003 010 992 800,00 955 021,43 -37 778,57 Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samospráve 

Spolu za príjmy 992 800,00 955 021,43 -37 778,57 

V~davky 
12.05.2020 5/2020 41 01 110 611 OOO 010 206 000,00 201 235,00 -4 765,00 MZDY 
12.05.2020 5/2020 41 01 11 O 621 OOO 010 21 850,00 21 373,50 - 476,50 Výdavky VS-obce-Poistné do VšZP 
12.05.2020 5/2020 41 01 11 O 625 001 010 3 059,00 2 992,30 -66,70 Výdavky VS-obce-SP - nemocenské poistenie 
12.05.2020 5/2020 41 01 11 O 625 002 010 30 590,00 29 922,90 - 667, 1 O Výdavky VS-obce-SP - starobné poistenie 

12.05.2020 5/2020 41 01 11 O 625 003 010 1 748,00 1 709,88 -38, 12 Výdavky VS-obce-Na úrazové poistenie 

12.05.2020 5/2020 41 01 11 O 625 004 010 6 555,00 6 412,06 - 142,94 Výdavky VS-obce-Na invalidné poistenie 

12.05.2020 5/2020 41 01 11 O 625 005 010 2 185,00 2137,35 -47,65 Výdavky VS-obce-Na poistenie v nezamestnanosti 

12.05.2020 5/2020 41 01 11 O 625 007 010 10 379,00 10 152,66 - 226,34 Výdavky VS-obce-Na poistenie do rezervného fondu 

12.05.2020 5/2020 41 01 11 O 637 004 161 5 000,00 11 478,00 6 478,00 obec - Všeobecné služby 

12.05.2020 5/2020 41 01 11 O 637 016 010 2 185,00 2137,35 -47,65 Výdavky VS-obce-Prídel do sociálneho fondu 

12.05.2020 5/2020 46 06 300 635 004 010 0,00 3 532,71 3 532,71 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení, ... - zásobovanie vodou 

12.05.2020 5/2020 46 09 121 635 006 910 0,00 4 336,40 4 336,40 škola - Údržba budov,priestorov a objektov 

12.05.2020 5/2020 46 10 200 633 010 010 0,00 2 000,00 2 000,00 DSS Pracovné odevy, obuv.pracovné pomôcky 

Spolu za výdavky 289 551,00 299 420,11 9 869,11 

Spolu za bežný rozpočet 1282351,00 1 254 441,54 -27 909,46 

Kapitálový rozpočet 
V~davky 

12.05.2020 5/2020 46 01 11 O 712 001 161 0,00 4 356,00 4 356,00 Nákup budov.objektov alebo ich častí 

12.05.2020 5/2020 46 06 300 716 OOO 123 0,00 1 776,00 1 776,00 vodovod - Prípravná a projektová dokumentácia 

12.05.2020 5/2020 46 08 400 716 OOO 010 0,00 960,00 960,00 PO-Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo pamiatky 

Spolu za výdavky 0,00 7 092,00 7 092,00 

Spolu za kapitálový rozpočet 0,00 7 092,00 7 092,00 

Finančné operácie 
Príjmy 



Dátum zmeny 
12.05.2020 5/2020 

Spolu za príjmy 

Spolu za finančné operácie 

Dátum: 11.06.2020 

Zdroj ODD Trieda Položka AU RP,V 
46 454 001 010 

Príjmy spolu: 
Výdaj spolu: 
Hospodárenie: 

Vypracoval: 

Rozpočet: 
schválený 
206 700,00 
206 700,00 

206 700,00 

1199 500,00 
289 551,00 
909 949,00 

po zmenách 
223661,11 
223 661,11 

223 661,11 

1178 682,54 
306 512,11 
872170,43 

zmena o 
16 961, 11 Prevod prostriedkov z RF obce a z RF vyššieho územného celku 
16 961,11 

16 961,11 

Elena Maxianová Podpis: 



Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod 

vyhlasuje 

Obchodnú verejnú súťaž 

podľa ustanovení§ 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a ustanovení§ 281 až§ 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: 

Obec Závod 

Sokolská 243, 908 72 Závod 

IČO: 00 310 158 

Zast.: Ing. Peter Vrablec, starosta obce 

Kontakt: 034 77 99 254, e-mail: starosta@obeczavod.sk 

IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže: 

2.1 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj pozemku pare. č. 210/2 o výmere 1128 m2 v okrese 
Malacky, obec Závod, katastrálne územie Závod, evidovanom v KN register C na liste vlastníctva č. 1465, druh 
pozemku: záhrada, umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce (ďalej ako 
,,nehnuteľnosť" alebo „predmet obchodnej verejnej súťaže"). 

2.2 Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie predstavovať sumu nižšiu 
ako 30,00 EUR za m2. 

2.3 Predmet obchodnej verejnej súťaže je určený podľa Územného plánu obce Závod ako plocha bývania 
v rodinných domoch. 

3. Lehota na predloženie návrhu: 

3.1 Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Závod, na webovom sídle obce Závod 
a v regionálnej tlači, t. j. dňa 18. 5. 2020 

3.2 Uzávierka na predkladanie ponúk je dňa 5. 6. 2020 o 12:00 hod. 

4. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy 

Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje účastníka súťaže: 

- fyzická osoba - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, podpis, 

- právnická osoba - názov, sídlo, štatutárny zástupca, IČO, podpis. 

b) predmet žiadosti o kúpu, ktorým sa rozumie predmet obchodnej verejnej súťaže, 



c) návrh kúpnej ceny za celý predmet obchodnej verejnej súťaže, pričom ponúkaná kúpna cena nesmie 
predstavovať sumu nižšiu ako 30,00 EUR za m2, 

d) záväzok účastníka súťaže uhradiť kúpnu cenu tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa, 
najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 7 
dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 

e) vyhlásenie účastníka súťaže, že v prípade, ak neuhradí v lehote dohodnutej v písm. d) tohto bodu (t. j. do 15 
dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami) kúpnu cenu, má sa za to, že vyhlasovateľ je 
oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, 

f) záväzok účastníka súťaže uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 

g) súhlas účastníka súťaže so súťažnými podmienkami. 

5. Podmienky účasti v súťaží a súťažné podmienky: 

5.1 Účastník súťaže môže byť fyzická osoba nad 18 rokov veku alebo právnická osoba a môže predložiť iba 
jeden súťažný návrh na odkúpenie ponúkanej nehnuteľnosti. Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa 
vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom nehnuteľnosti 
len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. 

5.2 Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu a musí byť 
spracovaný v slovenskom jazyku. 

5.3 Predložený návrh nie je možné odvolať, meniť, doplňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty na predkladanie 
návrhov (uzávierky). 

5.4 Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne 
stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté. 

5.5 Súťažný návrh musí byť doručený na Obecný úrad Závod, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín, 
v neporušenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy a kontaktného telefónneho čísla účastníka súťaže s 
označením: ,,Obchodná verejná súťaž - NEOTVÁRAŤ", v termíne tak, aby jeho prijatie bolo zaevidované najneskôr 
dňa 5.6.2020 o 12.00 hod.. 

5.6 Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia určená Obecným zastupiteľstvom v 
Závode. 

5.7 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených 
požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 

5.8 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, 
vyzvať uchádzača na jeho doplnenie. 

5.9 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy a predÍžiť lehotu na 
oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu. 

5.10 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ak tento je alebo bol v minulosti dlžníkom 
vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti, v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť. 

6. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. 

7. Oboznámenie sa s predmetom ponuky: 

Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže je možné uskutočniť po predchádzajúcej dohode s vyhlasovateľom 
súťaže, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov. 



Kontakt v prípade záujmu o obhliadku: Ing. Peter Vrablec, starosta obce Závod, tel.: 0903 751 275, e 
mail: starosta@obeczavod.sk 

V Závode dňa 13. 5. 2020 Ing. Peter Vrable~, starosta obce v. r. 




