
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode  

konaného dňa 11. marca 2021 

 

Prítomní:  

Richard Rusňák,  Ing. Milan Šišolák, Bc. Michal Duška , Patrik  Michálek Ing. Peter Vrablec,  
Alojz Krajčír, Ing. Mária Středová, Ing. Juraj Kopiar, Dušan Majzún 

 

Ospravedlnení :  

Ján Prelec, Ing. Iveta Balejčíková – kontrolór obce 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Informácia starostu obce o dianí v obci 

5. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 

6. Dodatok č.1 k VZN č. 68/2020 o dani z nehnuteľností 

7. Správa hlavného kontrolóra  o výsledku kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2020 

8. Rôzne 

9. Uznesenia  

10. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter 
Vrablec. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Pre neúčasť hlavnej 
kontrolórky obce sa bod č.7 vypustil z programu. Po schválení programu sa pokračovalo 
bodom 2. 
 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Juraj Kopiar , Patrik Michálek 
 
3. Voľba návrhovej komisie 
  
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Dušan Majzún , Richard Rusňák 
 
 
 
 



4. Informácia starostu o dianí v obci 

Starosta obce podal správu o dianí v obci za obdobie od  15.12. 2020  do 11.03. 2021 
a  zameral sa na hlavné akcie: 

Pandemická situácia a riadenie obce: 

Ako vieme, Slovensko sa aj počas januára 2021 riadilo prísnymi opatreniami, ktoré  uzatvorili 
krajinu. Najvýraznejší zákaz bol zákaz vychádzania. Na základe tohto bol aj OÚ zatvorený 
pre verejnosť. Stránky sa vybavovali iba telefonicky, písomne, alebo individuálne podľa 
závažnosti. Od pondelka 8.2.2021 sa Slovensko začalo riadiť covidovým automatom. 
Rozhodli sme sa úrad  otvoriť pre verejnosť. Stránky sa vybavujú tak, aby sme čo najmenej 
ohrozili pracovníkov úradu a zároveň zabezpečili bezpečnosť aj pre klientov. 

Bohužiaľ niektorí občania sa sťažovali napríklad, že sa skôr nepredávali plomby na KO 
a pod.. Zákaz vychádzania a zlá pandemická situácia v obci mi však nedovolili, aby som 
konal inak. 

Krízový štáb obce zasadal v spomínanom období dva krát a to 19.1.2021 a 7.2.2021. 
Zápisnice boli zaslané všetkým poslancom. Témy boli:  zabezpečenie skríningového 
testovania a riešenie otvorenia školy a škôlky. 

Celoplošné testovanie obyvateľov sme v obci robili na základe rozhodnutia KŠ obce. Konalo 
sa z jednoduchého dôvodu: zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu. 
Testovali sme počas siedmych víkendov a to v dňoch:  

1. 22.1. 2021 a 23.1.2021 
2. 29.1. 2021 a 30.1.2021 
3. 6.2.2021 
4. 13.2.2021 
5. 20.2.2021 
6. 26.2.2021 
7. 6.3.2021 

 

 Testovanie bolo mimoriadne náročné na organizáciu, nakoľko štát v tomto roku 
zabezpečil iba testy, ktoré sme si chodili vyzdvihnúť na okresný úrad. Všetko ostatné 
si riešila obec. Naša obec testovala v súčinnosti s MOM – kou Royal Medic Health 
Care, s.r.o., ktorá bola ochotná nás odborne zastrešiť.  

 Testovanie cez víkend 27.-28.02.2021 sme nerobili, nakoľko uvedená firma nám dňa 
22.2.2021 emailom oznámila, že tento víkend nás nebude schopná zabezpečiť (viď 
príloha). Nakoniec sme sa dohodli, že testovať budeme aspoň v piatok 26.2.2021. 

 Ako som už spomenul, celé testovanie sme zabezpečovali formou dobrovoľníkov. Na 
každý víkend to bolo od 27 do 30 ľudí, ktorí boli ochotní ráno sa obliecť sa do 
ochranného odevu a celý deň v ňom pracovať pre dobro druhých. 

 Ďakovali sme im už na predchádzajúcich OZ, no patrí im veľká vďaka aj dnes. 
Všetkým im ešte raz aj touto formou v mene našej obce Ďakujem. 

 Od 9.3.2021 je v obci spustené testovanie, kde firma Royal Medic Health Care, s.r.o. 
testuje formou mobilného odberného miesta. To znamená, že sme umiestnili mobilný 
kontajner na križovatke a tam prebieha testovanie. Testuje sa  od utorka do soboty od 
10,00 do 18,30 hod. Zmluva je podpísaná zatiaľ do konca marca 2021. 

 Škola bola spustená v rozsahu a na základe školského Covid automatu od 22.2.2021. 
 



 
Združenie obcí Enviropark Pomoravie 

Na základe rozhodnutí všetkých zúčastnených obcí združenia Enviropark sa v decembri 2020 
konalo VZ združenia, na ktorom boli prijaté nové stanovy Združenia a bolo schválené 
zjednotenie účtovníctva, teda prechodu výberu stočného na majiteľa kanalizácie a to na 
Združenie obcí Enviropark Pomoravie.  Táto zmena znamená pre občanov aj podpis nových 
zmlúv. A to zvlášť na vodné  s obcou a zvlášť na stočné so Združením obci Enviropark 
Pomoravie.. 

Obec teda zabezpečila vypracovanie nových zmlúv a k dnešnému dňu sa podarilo uzatvoriť 
s občanmi 548 z 946 zmlúv na vodné. Stočné je na tom podobne teda 538 podpísaných z 875.  

Už len pripomínam, že u stočného sa Enviropark pravdepodobne už od druhého kvartálu tohto 
roka stane plátcom DPH a tak cena stočného bude automaticky zvýšená o DPH. Je dôležité, 
aby ste tomu porozumeli a aj to vedeli ľuďom vysvetliť. 

U zmlúv sme mali zopár pripomienok k ich zneniu. Všetky sme zosumarizovali a po porade 
s právnikmi čo nám zmluvy pripravovali jednotlivé pripomienky zapracujeme do VOP 
a Reklamačného poriadku. 

BRKO 

Koncom roka sme intenzívne riešili možnosti likvidácie BRKO a kuchynského odpadu 
v zmysle zákona. Nakoľko ide o mimoriadne nákladné opatrenia a koncom roka nebol na 
Záhorí vytvorený žiadny trh, resp. tu neboli žiadne firmy zaoberajúce sa touto likvidáciou, 
nebolo možné zabezpečiť oficiálnu likvidáciu spred domu zo zberných nádob tak, aby to obec 
nestálo desiatky tisíc Euro. Dohoda bola, že obec aspoň v prvých mesiacoch bude intenzívne 
sledovať vývoj trhu a urobí prieskum v domácnostiach, koľkí reálne kompostujú. Toto sa 
podarilo a môžeme povedať, že kompostovanie k dnešnému dňu potvrdilo 490 z 886 
možných domácností. Nie je to konečné číslo, no viac sme zatiaľ nestihli.  

Opäť sme prešetrovali koľko by stál zvoz kuchynského odpadu z domácností a opäť máme 
nejaké ponuky. 

Zrekapitulujem požiadavky zákona: 

 Kuchynský odpad je najlepšie zhodnotiť cez kompostovanie. V prípade, že 
domácnosti túto možnosť nemajú, prichádza na rad triedený zber. Obec je podľa 
vyhlášky, ktorá upravuje podrobnosti zberu, povinná zabezpečiť zberové kapacity pre 
každého obyvateľa počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 
litrov. 

 Frekvencia zberu: Vyhláška ministerstva ustanovuje horný limit v minimálnej 
frekvencii raz za 14 dní. 
 

Návrh obce je nasledovný: 

 Tento rok už nedokážeme zafinancovať zvoz kuchynského odpadu z domácností, no 
dokážeme osloviť postupne každú domácnosť a potvrdením doložiť či kompostuje, 
alebo nie. 



 V treťom kvartáli môžeme urobiť súťaž na zvoz kuchynského odpadu, s účinnosťou 
zvozu od 1.1.2022 

 Koncom roka 2021 pripraviť návrh VZN, v ktorom by už bol zapracovaný aj tento 
variant triedeného zberu s navýšenými cenami pre tých, ktorý nekompostujú. 

 

Teraz je na rade Obecné zastupiteľstvo, aby posúdilo a rozhodlo, čo ďalej. 

MŠ 

Počas mesiacov január a február sa v starej časti MŠ podarilo rozšíriť sociálne zariadenia pre 
deti o 6 WC mís a 6 umývadiel. Na základe vyhovenia požiadaviek RÚVZ sa prepracoval 
Prevádzkový poriadok MŠ a ten je teraz na opätovnom schválení na RÚVZ v Bratislave. 

Vodáreň 

Obecný úrad zabezpečil v januári vstup do areálu vodárne. Bola upravená a osadená vstupná 
brána. Oplotenie sa postavilo v súčinnosti s firmou Damonax, ktorá zabezpečila nákup aj 
osadenie pletiva. 

Ďalej sme na vodárni osadili cestné panely kúpené minulý rok, aby sa umožnil príjazd 
techniky až k budove a postavili sme schody do svahu nového zásobníka. 

Čistenie studne: 

Plánované práce na čistení studne pri vodojeme a následná čerpacia skúška sa vykonávajú 
v týchto dňoch. V prípade, že studňa bude dávať vodu, okamžite bude zvolaná komisia 
a dohodneme sa čo ďalej.  

Cesty 

V januári sa nám počas priaznivého počasia podarila aj oprava viacerých výtlkov na 
miestnych komunikáciách. 

Digitalizácia daní  

Nákup SW a  napĺňanie databáz sa začalo od januára. Dnes je program prevzatý a sme 
v štádiu kontroly údajov u každého jednotlivca. Bude to proces zdĺhavý a určite bude trvať 
niekoľko mesiacov, no po jeho dokončení by sme mali mať požadovaný prehľad. 

Zberný dvor 

V spolupráci s poslancami sme mali 16.januára stretnutie na zbernom dvore. Vybrali sme, 
akým spôsobom by malo byť realizované váženie odpadu. Následne bolo vykonané aj 
stretnutie s prizvanými technikmi priamo na mieste. Na základe pripomienok a podnetov sa 
vyhotovili súťažné podklady a prebehla súťaž na dodávateľa. Výsledkom sú návrhy uznesení, 
ktoré by sme mali dnes schváliť, aby sme mohli začať stavať.  

Obec na základe parametrov a rozmerov vysúťaženej váhy zabezpečuje vyhotovenie PD 
a stavebné konanie, vybetónovanie základov a podľa pokynov odhadujeme, že celý proces 
vrátane základov bude trvať tri týždne. 

Odvodňovanie obce: 



Máme schválené  odvodnenie troch lokalít a to v ulici Pod oborou, zákrutu u p. Horváthovej 
a ulicu Domky. Začali sme s ulicou Pod oborou, kde sme už vyrezali asfalt a budúci týždeň 
v prípade priaznivého počasia môžeme začať. Následne sa presunieme k pani Horváthovej. 

 

Územný plán obce: 

Dnes 11.3.2021 sme obdržali „Stanovisko“ (OUBA - OVBP3 - 2021 /007747 ) Okresného 
úradu BA k Zmenám a doplnkom č.1 Územného plánu obce Závod. Z uvedeného stanoviska 
vyplýva, že Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný orgán 
územného plánovania súhlasí s predložením návrhu „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu 
obce Závod“ na schválenie obecným zastupiteľstvom. 

Na základe uvedeného bude vyvesený návrh príslušného VZN, ktorý nám v zmysle zákona 
vypracujú a zašlú naši spracovatelia Územného plánu. Následne bude materiál a návrh VZN 
predložený na schválenie OZ. 

Návrh riešenia hospodára pre školský areál a areál futbalového štadióna 

 Na OZ dňa 17.9.2020 som upozorňoval na potrebu riešiť udržateľnosť zachovania 
parkov v škole. Dnes máme na prevádzke v obci zamestnaných 4 zamestnancov. 
Pokiaľ sa neriešia havárie a nové projekty,  dokáže OÚ zabezpečiť kosenie nového 
parku v škole bez problémov a to sa aj dnes deje. Nový park teda kosí obec a vnútorný 
areál školník. 
Nie je však zabezpečená údržba a starostlivosť o celé detské ihrisko pri MŠ, cvičné 
futbalové ihrisko a školské parkovisko. Tieto práce už obec nezabezpečuje, nakoľko 
ani zďaleka nestíha kosiť v čase sezóny celú obec. No nezabezpečuje ich ani škola. 

 FK sa dňa 10.2.2021 zaoberala aj touto tematikou. Jednou z variant ako problém 
vyriešiť je vytvorenie pracovného miesta: hospodár športového areálu 

 V prípade, že by pracovná pozícia hospodára športového areálu bola vytvorená, 
požiadavka obce bude aby riešil aj kompletne areál školy a všetky ihriská v obci. 

 

Predsedkyňa finančnej komisie Ing. Středová v rámci diskusie k jednotlivým témam vytkla 
starostovi obce zlú informovanosť občanov k predkladaným novým zmluvám na  vodné 
a stočné. Ďalej sa spýtala na možné zdražovanie stočného. V prípade že k zdraženiu 
z dôvodov platcovstva DPH príde, žiadala starostu, aby v rámci všetkých svojich možností 
riešil zabezpečenie udržania ceny na tento rok. 
Starosta prisľúbil, že na stretnutí starostov dotknutých obcí, bude toto prioritná otázka, ktorá 
sa bude riešiť okamžite. Následne bude OZ na najbližšom stretnutí informovať o výsledkoch 
rokovaní a postoji starostov jednotlivých obcí. 
 

5. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 

 

Komisia stavebná a životného prostredia- referoval predseda komisie Alojz Krajčír 

Komisia zasadala 17.02.2021 
 
Prítomní členovia komisie stavebnej a životného prostredia odporúčajú  OZ odpredať 
pozemok CKN  p. č. 632/1 o výmere 16 m2 a KN C p. č. 632/2 o výmere 7 m2, ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku EKN  p. č. 753/1, druh pozemku: ostatná plocha evidovaného v k. ú. 



Závod na LV 2849, na základe geometrického plánu č. 35772719135/2020 vypracovaného  
zhotoviteľom: Viliam Pavelka, Geocom, s.r.o., Záhorácka 5272/21, 901 01  Malacky, IČO 
35772719 dňa 21. 08. 2020, overenom Okresným úradom v Malackách, Katastrálnym 
odborom, Ing. Jozef Lukáč, dňa 09. 09. 2020, pod číslom G1-1032/2020, žiadateľovi: Roman 
Novoveský, Závod 319, za cenu 3,00 Eur/ m²  
 
PaLS nájomná zmluva – p.č. 3363/22, o výmere 172 m2, druh pozemku: ostatné plochy, 
nachádzajúci sa v katastrálnom území Závod, Obec Závod, zapísaný na LV 2848 
Prítomní členovia komisie stavebnej a životného prostredia odporúčajú zrušiť UZNESENIE 
OZ 89/2020  zo dňa 10.12.2020  a prijať nové uznesenie v znení: 
UZNESENIE č. .../2021  
Obecné zastupiteľstvo v Závode  
a) s ú h l a s í     s  nájmom na dobu neurčitú časti pozemku z dôvodu verejného záujmu od 
Pasienkovej a lesnej spoločnosti v Závode p.s EKN parc. č. : 3363/22 vo výmere cca 172 m² 
podľa predloženého geometrického plánu č. 35772719-147/2020 zo dňa 11.09.2020 
vyhotoveného spoločnosťou Geocom s.r.o., Záhorácka 5272/21, 901 01 Malacky, ktorý tvorí 
prístupovú cestu k bytovke vo výške 0,50 Eur /m2 za rok  
b) p o v e r u j e    starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy  
 
Prítomní členovia komisie sa zaoberali návrhom PaLS Závod o vysporiadaní pozemku EKN 
p. č. 3363/23 o výmere 153 m2 – /parcela pred bytovkou 999 vedľa štátnej cesty/. Členovia 
komisie nepovažujú uvedenú parcelu za nevyhnutnú na prenájom a z toho dôvodu 
neodporúčajú nájom tohto pozemku od PaLS. 
 
Na základe informácie predsedu komisie, ktorého kontaktoval JUDr. Richard Hollý, ohľadom 
vysporiadania pozemkov, ktorým sa už komisia zaoberala na svojom zasadnutí dňa 
28.10.2020: 
Komisia stavebná a životného prostredia na svojom zasadnutí dňa 28. 10. 2020 prerokovala  
žiadosť ohľadom vysporiadania pozemku par.č. 3170, o výmere 825 m2, druh pozemku: orná 
pôda, evidovaného v KN E, k.ú. Závod. 
Po oboznámení sa s ponukou a možnosťami vysporiadania predmetného pozemku komisia 
navrhuje, aby obec uzatvorila zmluvu o vzájomnom užívaní pozemkov:  
- par.č. 3170, o výmere 825 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovaný v KN E, k.ú. Závod na 
LV č. 2900 vo  vlastníctve JUDr. Richard Hollý, bytom Závod č. 145; a 
- parc. č. 8232/66 o výmere 3075 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, evidovaný v KN E,  
k.ú. Moravský Svätý Ján, na LV č. 6508 vo vlastníctve obce Závod a to na obdobie max. 5 
rokov  s možnosťou predĺženia na základe nového rokovania vlastníkov pozemkov. 
 
Zároveň si dovolili požiadať PaLS o predloženie návrhu zmluvy o vzájomnom užívaní 
pozemkov, v ktorom budú uvedené podmienky užívania pozemkov a ktorá bude predmetom 
schvaľovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 

Komisia finančná a nakladania s majetkom – referovala Ing. Mária Středová 

Komisia zasadala 10.2.2021 a riešila nasledovné body: 
Vyhodnotenie činnosti obce za rok 2020 z finančného hľadiska:  
- členovia komisie sa oboznámili s čerpaním rozpočtu obce v roku 2020: 



 -   Bežný rozpočet:  
     Príjmy:  schválený rozpočet:     1 888 601,83 eur 

   upravený rozpočet/čerpanie k 31.12.2020:  2 141 521,12 eur 
     Výdavky: schválený rozpočet:     1 026 507,83 eur 

   upravený rozpočet/čerpanie k 31.12.2020:     964 354,24 eur 
- Kapitálový rozpočet: 

Príjmy:  schválený rozpočet:        0 
  upravený rozpočet/čerpanie k 31.12.2020:     326 909,92 eur 
Výdavky: schválený rozpočet:        170 700,-    eur 
  upravený rozpočet/čerpanie k 31.12.2020:     734 888,55 eur 

- Finančné operácie: 
Príjmy:  schválený rozpočet:        206 700,- eur 
  upravený rozpočet/čerpanie k 31.12.2020:     573 436,98 eur 
Výdavky: schválený rozpočet:          36 000,-    eur 
  upravený rozpočet/čerpanie k 31.12.2020:       57 147,- eur 

- stav rezervného fondu (RF) obce k 31.12.2020:  136 391,73 eur ; čerpanie RF v roku 2020 
tvorí prílohu tohto zápisu; 

- zostatok finančných prostriedkov : 260 243,04 eur; 
- komisia berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce v roku 2020 a konštatuje uspokojivé 

výsledky hospodárenia obce v roku 2020 vzhľadom na náročný rok 2020 (pandemická 
situácia v súvislosti so šírením vírusu COVID – 19). 

 

Vyhodnotenie činnosti DSS sv. Michala, n.o. za rok 2020 z finančného hľadiska: 
- členovia komisie berú na vedomie stav čerpania rozpočtu DSS sv. Michala, n.o. tak ako boli 
predložené mesačne počas celého roku 2020 riaditeľom zariadenia: 
- Príjmy:  rozpočet: 253 380,- eur; čerpanie k 31.12.2020: 255 717,88 eur; 
- Výdavky: rozpočet: 253 380,- eur; čerpanie k 31.12.2020: 263 750,70 eur. 
  
Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce: 
- členovia komisie urobili fyzickú prehliadku priestorov budovy šatne a tribúny a prístavby 
tribúny, v ktorej sa nachádzajú posilňovňa a šatňa detského mužstva (starostovi obce bola 
nahlásená požiadavka rodičov detí o prešetrenie umiestnenia barového pultu a jeho vybavenia 
v priestore posilňovne); na jej základe navrhujú: 
- aby Športový klub Závod okamžite odstránil barový pult a ostatné vybavenie súvisiace 
s poskytovaním občerstvenia z priestoru posilňovne a vstupnej časti – chodby do posilňovne; 
(osadenie a inštalovanie tohto vybavenia je v rozpore s vydaným právoplatným kolaudačným 
rozhodnutím stavby: “Posilňovňa - prístavba k tribúne ihriska v obci Závod“ a v rozpore s 
podmienkami Nájomnej zmluvy zo dňa 20.09.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2016) 
navrhnutý termín do 11.03.2021; 
- aby Športový klub Závod urýchlene vyčistil vnútorné priestory budovy a jej prístavby – 
navrhnutý termín do 11.03.2021; 
- zároveň členovia komisie odporúčajú starostovi obce: 
 -  riešiť vytvorenie miesta hospodára športového areálu; 
 - v roku 2021 zabezpečiť opravu zatekania do vnútorných priestorov budovy šatne 
a tribúny, vysušenie priestorov a ich vymaľovanie; 



 - v roku 2021 zabezpečiť opravu interiéru budovy (oprava elektr. rozvodne, zárubní vo 
všetkých sociálnych zariadeniach, obkladov stien, vykurovania a ďalších opráv podľa zistenia 
a potreby); 
- zároveň je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok posilňovne v spolupráci so športovou 
komisiou tak ako to bolo navrhnuté na zasadnutí finančnej komisie 07.09.2021. 
Rôzne: 

1. Členovia komisia na základe predbežného prieskumu trhu na obstaranie váhy na zberný 
dvor navrhujú osloviť firmu BRUTO, s.r.o., Nová Trnavská 913, Sereď,  s požiadavkou na 
určenie technických a stavebných podmienok; zároveň odporúčajú realizovať verejné 
obstarávanie na výber dodávateľa váhy na zberný dvor. 

2. Členovia komisie súhlasia so zrušením uznesenia OZ č. 89/2020; zároveň odporúčajú OZ 
schváliť nájom pozemku p. č. 3363/22 vo výmere 172 m2 od Pasienkovej a lesnej 
spoločnosti v Závode na dobu neurčitú za cenu 0,50 eur/m2/rok z dôvodu verejného 
záujmu. 

3. Členovia komisie navrhujú nájom pozemku parc. č. 3363/23 vo výmere 153 m2 od 
Pasienkovej a lesnej spoločnosti v Závode na dobu neurčitú za cenu 0,50 eur/m2/rok 
z dôvodu verejného záujmu – za predpokladu, že nájom pozemku odporučí aj stavebná 
komisia. 

4. Dňa 10.02.2021 bola predložená pripomienka JUDr. Hollého ohľadne VZN o dani 
z nehnuteľností – komisia navrhuje vypracovať dodatok k VZN o dani z nehnuteľností, 
ktorým sa zabezpečí úprava VZN v súlade s platným zákonom o miestnych daniach v časti 
uplatnenia zníženia alebo oslobodenia dane. Návrh dodatku k VZN bude zverejnený na 
webovom sídle obce do 19.02.2021. 

Ing. Šišolák informoval, že starosta obce mu oznámil, že Upozornenie na neplatnosť VZN 
obce Závod, predložené JUDr. Hollým dňa 13.01.2021 bolo zo strany oznamovateľa 
prehodnotené a nebude ďalej pokračovať v riešení neplatnosti niektorých VZN (VZN o dani 
z nehnuteľností, o miestnom poplatku za rozvoj, o miestnom poplatku za KO a drobné 
stavebné odpady, o nakladaní s KO....). 

 

6. Dodatok č.1 k VZN č. 68/2020 o dani z nehnuteľností 

 

Návrh dodatku č.1 k VZN č. 68/ 2020 o dani z nehnuteľnosti bol  zverejnený zákonným 
spôsobom na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 15 dní pred konaním obecného 
zastupiteľstva. K návrhu VZN nebola vznesená žiadna pripomienka a bol predložený 
k schváleniu bez zmeny. 

 

7. Rôzne 

 
V bode rôzne predniesol starosta obce Ing. Peter Vrablec kontrolu uznesení z posledného 
zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 10.12.2020 a 15.12.2020. Uznesenia boli splnené. 

 

 

 



Poslanec OZ Michal Duška vzniesol dve pripomienky na nedodržiavanie platnej legislatívy a 
porušenie zákona: 

1. Nebola oficiálne zaregistrovaná sťažnosť (Požiadavka rodičov detí o prešetrenie 
umiestnenia barového pultu a jeho vybavenia v priestore posilňovne) preto návrh finančnej 
komisie po dohode s p. Starostom je v rozpore platnou legislatívou. Finančná komisia nemá 
oprávnenie riešiť predmetný problém. 
Starosta p. Duškovi odpovedal že predmetná záležitosť bola riešená a zaregistrovaná ako 
podnet( č.j. 248/2021) . A v tomto duchu sa hľadali aj riešenia.  
 
2. Poukázal  na porušenie zákona pri menovaní veliteľa DPO 
Starosta p. Duškovi  odpovedal : 
Odborná spôsobilosť veliteľa DPO bola platná do 12.01.2021. Dňa 10.12.2020 OZ v Závode 
prijalo uznesenie č. 77/2020 ktorým vymenovalo za veliteľku DHZ Závod Lenku 
Červenkovú.  
OR HaZZ v Malackách stanovilo termín špecializovanej prípravy veliteľov na 3-5.11.2020. 
Na tento termín bola veliteľka prihlásená. Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie na 
Slovensku boli všetky školenia zrušené do odvolania. Táto skutočnosť bola oznámená 
písomne aj riaditeľovi OR HaZZ Malacky. Veliteľka odbornú skúšku vykoná ihneď po 
uvoľnení opatrení. 
 

8. Uznesenia  

 

UZNESENIE č. 1 /2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

          s c h v a ľ u j e 

a/ za overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Kopiar, Patrik Michálek 
   za zapisovateľku Kvetoslavu Studeničovú 
b/ návrhovú  komisiu v zložení: Dušan Majzún, Richard Rusňák 
 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

 

Hlasovanie:  

Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               ZA                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

UZNESENIE č. 2/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

r u š í  

UZNESENIE OZ č. 89/2020 zo dňa 10.12.2020 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Závode  

a)  s ú h l a s í      



s dlhodobým nájmom časti pozemku z dôvodu verejného záujmu od Pasienkovej a lesnej 
spoločnosti v Závode p.s EKN parc. č. : 3363/22 vo výmere cca 172 m² podľa predloženého 
geometrického plánu č. 35772719-147/2020 zo dňa 11.09.2020 vyhotoveného spoločnosťou 
Geocom s.r.o., Záhorácka 5272/21, 901 01 Malacky, ktorý tvorí prístupovú cestu k bytovke 
vo výške 1 Eur /m2 za rok  
b)  p o v e r u j e     

 starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy  
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

 

Hlasovanie:  

Richard Rusňák                  ZDRŽAL  SA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               ZA                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

 

UZNESENIE č. 3/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a)  s ú h l a s í     

s nájmom na dobu neurčitú časti pozemku z dôvodu verejného záujmu od Pasienkovej a 
lesnej spoločnosti v Závode p.s EKN parc. č. : 3363/22 vo výmere cca 172 m² podľa 
predloženého geometrického plánu č. 35772719-147/2020 zo dňa 11.09.2020 vyhotoveného 
spoločnosťou Geocom s.r.o., Záhorácka 5272/21, 901 01 Malacky, ktorý tvorí prístupovú 
cestu k bytovke vo výške 0,50 Eur /m2 za rok  (v zmysle ponuky PaLS zo dňa 6.9.2020 ) 
 

b)  p o v e r u j e   
  starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy  
   
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

 

Hlasovanie:  
Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               ZA                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

 

 

UZNESENIE č. 4/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 



 s ch v a ľ u j e  

dodatok č. 1 k Všeobecné záväznému nariadeniu obce Závod č.68/2020 o dani s 
nehnuteľnosti 
 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod:  9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

 

Hlasovanie:  
Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               ZA                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

 

UZNESENIE č. 5/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

 s ch v a ľ u j e  
pozemok CKN parcela č. 632/1 o výmere 16 m2 a pozemok CKN parcela p. č. 632/2 
o výmere 7 m2, ktoré vzniknú odčlenením z pozemku EKN parcela č. 753/1 o celkovej 
výmere pred odčlenením 54 810 m2, druh pozemku – ostatná plocha, evidovaného v  k. ú. 
Závod na LV č. 2849, na základe geometrického plánu č. 35772719135/2020 vypracovaného 
zhotoviteľom Viliam Pavelka, Geocom, s.r.o., Záhorácka 5272/21, 901 01  Malacky, IČO 
35772719 dňa 21. 08. 2020, overenom Okresným úradom v Malackách, Katastrálnym 
odborom, Ing. Jozef Lukáč, dňa 09. 09. 2020, pod číslom G1-1032/2020, ako prebytočný 
majetok obce. Predmetný pozemok je v dlhodobom užívaní vlastníka pozemku, na pozemku 
p.č. 632/2 sa nachádza hospodárska stavba. 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:  

Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               ZA                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

UZNESENIE č. 6/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/ s ch v a ľ u j e  



odpredaj pozemku p. č. 632/1 o výmere 16 m2 a p. č. 632/2 o výmere 7 m2, ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku p. č. 753/1, druh pozemku: ostatná plocha evidovaného v k. ú. Závod 
na LV 2849, na základe geometrického plánu č. 35772719135/2020 vypracovaného 
zhotoviteľom: Viliam Pavelka, Geocom, s.r.o., Záhorácka 5272/21, 901 01  Malacky, IČO 
35772719 dňa 21. 08. 2020, overenom Okresným úradom v Malackách, Katastrálnym 
odborom, Ing. Jozef Lukáč, dňa 09. 09. 2020, pod číslom G1-1032/2020, žiadateľovi: Roman 
Novoveský, trvale bytom Závod 319, za cenu 3,00 Eur/m2 v zmysle §9 a ods.8 písmena e) 
zákona. číslo 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
 

b/ poveruje  

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: 8 

 

Hlasovanie:  
Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               ZA                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

UZNESENIE č. 7/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

b e r i e   na   v e d o m i e  

správu starostu o dianí v obci za obdobie  od 15.12.2020 do 11.03.2021 
 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

 

Hlasovanie:  

Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               ZA                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

 

UZNESENIE č. 8/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Závode    

a/) s ú h l a s í  

s  nájmom na dobu neurčitú časti pozemku z dôvodu verejného záujmu od Pasienkovej a 
lesnej spoločnosti v Závode p.s EKN parc. č. : 3363/23 vo výmere cca 153 m² podľa 



predloženého geometrického plánu č. 35772719-147/2020 zo dňa 11.09.2020 vyhotoveného 
spoločnosťou Geocom s.r.o., Záhorácka 5272/21, 901 01 Malacky vo výške 0,50 Eur /m2 za 
rok 
 

b) p o v e r u j e   
  starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy  
 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
 

Hlasovanie:  
Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           PROTI                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               PROTI                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 PROTI   
Dušan Majzún                     ZA 
 

 

UZNESENIE č. 9/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/ s ú h l a s í 

s vytvorením pracovného miesta hospodára športového areálu  
 

b) p o v e r u j e   

starostu obce uzavretím pracovno – právneho pomeru s hospodárom športového areálu v 
termíne najneskôr od  01.05. 2021 
 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
 

Hlasovanie:  

Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               ZA                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

UZNESENIE č. 10/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
 
p o v e r u j e   
starostu obce so začatím a realizáciou opravy zatekania do budovy šatne na štadióne v zmysle 
schváleného rozpočtu v termíne začatia najneskôr od mája 2021 a okamžité odstránenie 
havarijného stavu interiéru budovy 
                                                                      
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 



Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

 

Hlasovanie:  

Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               ZA                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

 

UZNESENIE č. 11/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a) s ú h l a s í 
s obstaraním váhy na zberný dvor od dodávateľa MS Controll, s.r.o., Trnavská cesta 913/78 
Sereď na základe realizovaného verejného obstarávania vo výške 9 330 eur      
b) s ú h l a s í 
 s obstaraním „systému Yard“ od spoločnosti WAMA Environmental Solutions s.r.o 
Račianska 88 B, Bratislava 831 02, slúžiacemu k elektronickému zaznamenaniu váhy 
a priradeniu druhu odpadu v cene 2 136 eur 
c) s ú h l a s í 
 s vyhotovením základov pod váhu obecným úradom v cene do 2 000 eur 
 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

Hlasovanie:  

Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               ZA                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

UZNESENIE č. 13/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

s ch v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 

 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

 

Hlasovanie:  

Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               ZA                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         



Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

UZNESENIE č. 14/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

p o v e r u j e   

starostu obce zabezpečením vykonania pravidelného testovania obyvateľov v obci Závod na 
prítomnosť ochorenia COVID – 19 v zmysle uznesenia vlády SR č. 8/2021. 
 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

 

Hlasovanie:  
Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              ZA                        
Bc. Michal Duška               PROTI                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       ZA         
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 

 

UZNESENIE č. 15/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 

 

schvaľuje 

a) späťvzatie výpovede a predĺženie nájmu bytu č.2 v bytovom dome č. 244 na Školskej ulici 
nájomcovi Jánovi Mattokovi v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok na obdobie od 1. 4. 
2021 do 31. 3. 2022 s podmienkou okamžitého ukončenia nájmu obcou v prípade nesplatenia 
ktorejkoľvej splátky nájomcom podľa Dohody o splátkach 
 
b) poveruje starostu obce 

1/ podpísaním Späťvzatia výpovede a dodatku č. 4 k nájomnej zmluvy s nájomcom Jánom 
Mattokom 
2/ uzatvorením Dohody o splátkach s nájomcom Jánom Mattokom na dlžnú sumu.   
 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 

 

Hlasovanie:  

Richard Rusňák                  ZA                                                     
Ing. Mária Středová           ZA                                       
Ing. Milan Šišolák              PROTI                        
Bc. Michal Duška               PROTI                                                                
Patrik Michálek                   ZA                                         
Alojz Krajčír                       PROTI      
Ing. Juraj Kopiar                 ZA    
Dušan Majzún                     ZA 
 



 10. 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 


