
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode  
konaného dňa 30. júla 2020 

 
 
Prítomní:  
Richard Rusňák, Dušan Majzún, Ing. Mária Středová, Ing. Milan Šišolák, Mgr. Iveta Balejčíková, 
Alojz Krajčír, Bc. Michal Duška , Ján Prelec , Patrik  Michálek 
 
Ospravedlnení : Ing. Peter Vrablec , Ing. Juraj Kopiar 
Program zasadnutia: 

            1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
 3. Voľba návrhovej komisie 
 4. Kontrola uznesení 
 5. Materská škola 
 6. VZN(dodatok č. 2), ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod 

       o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku  
       na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku   
       zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie   
       podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične 
7. VZN (dodatok č. 4),ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod č. 1/2015 zo dňa  
      22.9. 2015 pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom  pozemkov,  
      bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod 
8. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
9. Rôzne 
10. Uznesenia  
11. Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode otvoril a viedol zástupca starostu obce Ing. Milan 
Šišolák. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.  
 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Alojz Krajčír, Ján Prelec 
 
3. Voľba návrhovej komisie 
  
Do návrhovej komisie zástupca starostu obce navrhol poslancov: Ing Mária Středová, Bc. Michal 
Duška 
 
4.  Kontrola uznesení 
 
Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 22.06.2020 predniesol zástupca 
starostu obce Ing. Milan Šišolák. Uznesenia boli splnené. 
 
 



5.  Materská škola 
 
V bode 5 OZ prerokovalo financovanie MŠ, ŠKD, ŠJ ( tzv. originálnych kompetencií) od nového 
školského roku 2020/2021. Predseda komisie finančnej a nakladania s majetkom Ing. Mária Stredová 
vysvetlila: 
 
- Členovia finančnej komisie navrhujú od 01.09.2020 otvoriť v MŠ päť tried s počtom 110 detí, resp. 
prijať všetky prihlásené deti a navýšiť počet učiteliek v MŠ na 10, čím sa celkový 
počet zamestnancov v MŠ, ŠJ a ŠKD zvýši na 24 (vrátane čiastočného úväzku školníka). S týmto 
návrhom finančnej komisie OZ súhlasilo. 
 
- Členovia finančnej komisie navrhujú financovanie   originálnych kompetencií  v školskom roku  
2020/2021 od 1.9.2020 mesačne vo výške 34 704,50 Eur - návrh bol schválený uznesením OZ. 
 
- Členovia finančnej komisie navrhujú zvýšiť objem doteraz schválených finančných prostriedkov na 
vybavenie nového pavilónu MŠ o 4 000,00 eur z rezervného fondu (t.j. celkom budú schválené 
prostriedky na interiérové vybavenie pavilónu vo výške 12 000,- eur) – návrh bol schválený 
uznesením OZ. 
 
- Členovia finančnej komisie navrhujú upraviť v dodatku č. 2 k VZN o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka 
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom 
telocvične Článok 1 odsek 3 doplnením bodu 3.4. nasledovne: 
3.4. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí za dieťa, ktoré nedochádzalo do školského klubu 
detí v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka školského klubu detí 
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza 
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku 
a upraviť Článok 2 odsek 1. a 2. nasledovne: 
Odsek 1. Materská škola pri Základnej škole v Závode bod 1.1. sa mení nasledovne : 
1.1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 20,- €/ (slovom: dvadsať eur) 
za jedno dieťa mesačne. 
Odsek 2. Školský klub detí pri Základnej škole v Závode bod 2.1. sa mení nasledovne : 
2.1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je pre 
zákonného zástupcu žiaka 17,- €/ (slovom: sedemnásť eur) za jedného žiaka mesačne. 
V obidvoch prípadoch sa navrhuje navýšenie mesačného príspevku pre rodiča o 2,- eurá.  
 
- Členovia finančnej komisie požadujú, aby výstup z kontroly mzdových pomerov v ZŠ s MŠ Závod 
bol komisii doručený najneskôr na začiatku mesiaca november 2020 z dôvodu prípravy 
návrhu rozpočtu v kapitole financovanie MŠ, ŠJ a ŠKD a zároveň navrhujú, aby hlavná kontrolórka 
vykonala kontrolu účtovania a evidovania majetku vo vlastníctve a v správe ZŠ s MŠ Závod. 
 
Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Katarína Blechová oznámila, že počty detí v triedach konzultuje 
s hygieničkou a bude žiadať RUVZ , aby počet detí v 5 triedach bol 110. 
Zatiaľ je schválený počet detí 104 v 5-tich triedach. Oznámila, že sú prijaté všetky deti, ktorých 
zákonní zástupcovia podali žiadosť o prijatie, bez ohľadu na trvalý pobyt v obci. Zároveň navrhla 
OZ, aby sa v budúcnosti zvážila  možnosť uprednostniť prijatie iba tých detí do MŠ, ktorých rodičia 
majú trvalý pobyt v obci.   
Vysvetlila zvýšené náklady a starostlivosť o deti mladšie ako 3 roky. S dofinancovaním vo výške 
4 000 eur súhlasila, nakoľko bude možné nakúpiť interiérové vybavenie do nového pavilónu MŠ. 
Ing. Peter Šabo zo spoločnosti Damon a.s. pomohol s potrebnými detskými skrinkami na odkladanie 



vecí a topánok. Uviedla, že mesačné financovanie originálnych kompetencií  vo výške 34 704,50 Eur 
bude postačujúce na bezproblémový chod MŠ, SJ a ŠKD v školskom roku 2020/2021. 
 
Zástupca riaditeľa školy Mgr. Potočnák vysvetlil adaptačnú dobu pri 3 a menej ročných deťoch, 
nutnosť zmiešaných tried a zvýšenú starostlivosť a zvýšené náklady pri starostlivosti o takéto deti. 
 
Kolaudácia nového pavilónu MŠ prebehla 26.6.2020 a drobné nedostatky ( hygiena, požiarnici) boli 
odstránené. Dorábala sa dlažba v okolí hlavného vchodu do MŠ, imobilný nájazd pre vozíčkarov 
a plot okolo ihriska. 
 
Pozn.  na zastupiteľstvo dorazil starosta obce Ing. Peter Vrablec a pokračoval vo vedení OZ . 
 
6.  VZN(dodatok č. 2), ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 
podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične 
 
Návrh VZN bol  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. Návrh VZN bol schválený prijatím uznesenia OZ. 
 
 
7. VZN (dodatok č. 4),ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod č. 1/2015 zo dňa 
22.9. 2015 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. Návrh VZN bol schválený prijatím uznesenia OZ. 
 
8. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
 
p. Malíková  
Mala pripomienku k nájomcom obecných bytov v bytovke č. 244, poukazovala na zlý stav bytovky. 
Uviedla možné napojenie na elektrinu načierno. 
Starosta vysvetlil, že nájomcovia bytov sú sociálne prípady, že revíziu a kontrolu nelegálneho 
napojenia elektriny už objednal.  
Ing. Středová navrhla ročné predlžovanie nájomných zmlúv prerokovať vždy na zasadnutí OZ a to 
vždy vopred pred ukončením zmluvne dohodnutej doby nájmu. V rámci tohto prerokovania sa bude 
preverovať, či je daný nájomca sociálny prípad, či sa mu zmenila/nezmenila životná situácia a tiež sa 
bude preverovať, či si nájomca plní všetky povinnosti nájomnej zmluvy (vrátane úhrad nájomného 
a tzv. prevádzkových nákladov). Taktiež navrhla, aby boli nájomcovia zmluvne zaviazaní 
spolupodieľať sa na čistení okolia bytovky a spoločných priestorov bytovky.  
 
p. Pagáč 
Zaujímal sa v akom stave sú rokovania s BVS a.s, o aké Eurofondové projekty ohľadom vody 
a problému s ňou bolo zo strany obce požiadané. 
Starosta vysvetlil nekonečné rokovania s BVS a.s, ktoré vždy skončia neúspešne. Eurofondové 
projekty, do ktorých by sme sa ako obec mohli zapojiť a vyriešiť tým situáciu s vodou pre 



Bratislavský samosprávny kraj neboli  vyhlásené (bratislavský kraj nebol doteraz oprávneným 
žiadateľom pomoci). Ďalej vysvetlil ako je riešené zásobovanie vodou a uviedol konkrétny 
systematický postup obce pri riešení tejto problematiky. 
 
p. Sčasný 
Mal viacero pripomienok a návrhov: 
- riešiť pokutami pripojenie dažďových zvodov na kanalizáciu 
- pomoc mladým rodinám pri narodení dieťaťa ( uvítanie do obce), finančná pomoc 
- riešenie kriminality, ukradnutých bicyklov – obecná polícia , prip. spolupráca s obcou V. Leváre 
- kosenie v obci - nespokojnosť 
- deň zeme a upratovanie v obci 
- chodník na ulici Štúrova smerom na Mor. Sv. Ján – rozbitý (obyvatelia domov väčšinou 80 ročný) 
- využitie aktivačných pracovníkov v obci  
- platba kartou na OÚ – zvážiť možnosť 
- čierne skládky- riešenie obecnou políciou 
- problém s odstavením vody dňa 5.7.2020 
- riešenie problémov cez web ( sociálne siete) 
 
Na  otázky odpovedal starosta obce. Podnety si zaznamenali aj prítomní poslanci a Ing. Mária 
Stredová poďakovala za návrhy, prisľúbila ,že viacerými sa budú komisie zaoberať na najbližších 
zasadnutiach. 
 
p. Potočnák 
Poďakoval za doriešenie financovania chodu MŠ, SJ a ŠKD. P. Ščasnému odkázal , zvážiť 
kandidatúru  a aj takýmto spôsobom aktívne a kompetentne riešiť vyššie spomínané nedostatky 
v obci. 
Nabáda všetkých občanov – pozrime sa pred svoje domy – nenechávajme všetko na riešení obecného 
úradu 
Tiež podal návrh, že pri kolaudácii nových domov , aby bola podmienka – vlastná studňa. 
Aby všetky spuste zo strechy rodinného domu boli zvedené do nádob na vlastnom pozemku. 
p. Krajčír odpovedal, že týmito návrhmi sa už komisia stavebná zaoberá. 
 
9. Rôzne 
 
V bode rôzne sa prerokovávalo nasledovné : 
 
Problém s premnožením komárov na území obce Závod 
Pozemný postrek proti komárom sa uskutočnil 25.7.2020 a bol financovaný z rozpočtu obce vo výške 
1 800,-  eur. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie OZ. 
 
Žiadosť o súhlasné stanovisko pre Západoslovenská distribučná a.s  na zriadenie vecného bremena 
pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, v rámci pripravovanej stavby TA_ 
Závod, VN 214, VNK,TS,NNK , par.č. 781/8  KN register : „C“ zapísaných na LV 1465, za 
podmienky vyhotovenia stavby podtláčkou pod miestnou komunikáciou na ulici Farská 
Doschvaľovanie parcely č. 781/8. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie OZ. 
 
 
 
 
 
 



10. Uznesenia 
 
 
 
UZNESENIE č.  48/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
          s c h v a ľ u j e 
a/ za overovateľov zápisnice: Alojz Krajčír, Ján Prelec 
   za zapisovateľku Kvetoslavu Studeničovú 
b/ návrhovú  komisiu v zložení: Ing. Mária Středová, Bc. Michal Duška 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie:  
Dušan Majzún                  ZA                                                                                      
Richard Rusňák                ZA                     
Ing. Mária Středová          ZA            
Ing. Milan Šišolák            ZA  
Alojz Krajčír                     ZA             
Michal Duška                    ZA 
Ján Prelec                          ZA 
Patrik Michálek                 ZA                 
 
 
 
UZNESENIE č.  49/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
      s c h v a ľ u j e 
 
VZN(dodatok č. 2), ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod o výške príspevku za pobyt dieťaťa v 
materskej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8  
Hlasovanie:  
Dušan Majzún                  ZA                                                                                      
Richard Rusňák                ZA                     
Ing. Mária Středová          ZA            
Ing. Milan Šišolák            ZA  
Alojz Krajčír                     ZA             
Michal Duška                    ZA 
Ján Prelec                          ZA 
Patrik Michálek                 ZA                 
 
 
 
 
 
 



 
 
UZNESENIE č. 50/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
 s ch v a ľ u j e  
 
VZN (dodatok č. 4),ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod č. 1/2015 zo dňa 22.9. 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:  
Dušan Majzún                  ZA                                                                                      
Richard Rusňák                ZA                     
Ing. Mária Středová          ZA            
Ing. Milan Šišolák            ZA  
Alojz Krajčír                     ZA             
Michal Duška                    ZA 
Ján Prelec                          ZA 
Patrik Michálek                 ZA                 
 
UZNESENIE č.  51/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
a/ s ch v a ľ u j e  
súhlas na zriadením vecného bremena pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, 
v rámci pripravovanej stavby TA_ Závod, VN 214, VNK,TS,NNK , par.č. 781/8  KN register : „C“ 
zapísaných na LV 1465, za podmienky vyhotovenia stavby podtláčkou pod miestnou komunikáciou 
na ulici Farská a za podmienky hradenia všetkých vzniknutých škôd investorom počas realizácie 
diela a záruky diela. 
b/ p o v e r u j e  
starostu obce podpísaným zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s. Bratislava 
 
pozn. týmto uznesením sa dopĺňa uznesenie č.30/2020 z zasadnutia OZ v Závode dňa 22.6.2020 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8   
Hlasovanie:  
Dušan Majzún                  ZA                                                                                      
Richard Rusňák                ZA                     
Ing. Mária Středová          ZA            
Ing. Milan Šišolák            ZA  
Alojz Krajčír                     ZA             
Michal Duška                    ZA 
Ján Prelec                          ZA 
Patrik Michálek                 ZA                 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
UZNESENIE č.  52/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
 
 s ch v a ľ u j e  
použitie rezervného fondu vo výške 1 800,- eur na ošetrenie územia obce Závod postrekom proti 
komárom 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8  
Hlasovanie:  
Dušan Majzún                  ZA                                                                                      
Richard Rusňák                ZA                     
Ing. Mária Středová          ZA            
Ing. Milan Šišolák            ZA  
Alojz Krajčír                     ZA             
Michal Duška                    ZA 
Ján Prelec                          ZA 
Patrik Michálek                 ZA                 
 
 
 
UZNESENIE č.  53/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
 
 s ch v a ľ u j e  
použitie rezervného fondu vo výške 4 000,- eur na dofinancovanie nákupu zariadenia do prístavby ZŠ 
s MŠ 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8  
Hlasovanie:  
Dušan Majzún                  ZA                                                                                      
Richard Rusňák                ZA                     
Ing. Mária Středová          ZA            
Ing. Milan Šišolák            ZA  
Alojz Krajčír                     ZA             
Michal Duška                    ZA 
Ján Prelec                          ZA 
Patrik Michálek                 ZA                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE č.  54/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
 
 s ch v a ľ u j e 
s účinnosťou od 1.9.2020  financovanie MŠ, ŠKD, ŠJ podľa platného VZN obce Závod o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení na území obce na rok 2020 
zo dňa 28.5.2020 mesačne vo výške 34 704,50 eur 
 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8  
Hlasovanie:  
Dušan Majzún                  ZA                                                                                      
Richard Rusňák                ZA                     
Ing. Mária Středová          ZA            
Ing. Milan Šišolák            ZA  
Alojz Krajčír                     ZA             
Michal Duška                    ZA 
Ján Prelec                          ZA 
Patrik Michálek                 ZA                 
 
 
 
 
11. Záver 
 

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


