
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode 

konaného dňa 9. septembra 2021 

Prítomní: 

Patrik Michálek, Ing. Peter Vrablec, Alojz Krajčír, Ing. Mária Stredová, Dušan Majzún, 
Richard Rusňák, Ján Prelec, Alojz Krajčír, Ing. Iveta Balejčíková - kontrolór obce 

Ospravedlnení : Ing. Milan Šišolák, Ing. Juraj Kopiar, Bc. Michal Duška 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola uznesení 
5. Informácie starostu a predsedov komisií o činnosti komisií 
6. Voľba prísediaceho Okresného súdu v Malackách 
7. Podnety a dotazy obyvateľov obce 
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, kde k bodu č. 5 pridal 
aj správu starostu o dianí v obci, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Alojz Krajčír, Patrik Michálek 

3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Ing. Mária Stredová, Richard Rusňák 

4. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 24.08.2021 predniesol 
starosta obce Ing. Peter Vrablec. Uznesenia boli splnené. 



5. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 
Komisia finančná a nakladanie s majetkom- referovala Ing. Mária Stredová 
Komisia zasadala 6.9.2021 

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2021 
- členovia finančnej komisie sa oboznámili s čerpaním rozpočtu k 31.08.2021 
- príjmy: 1 766 102,57 EUR 74,40 % čerpanie rozpočtu príjmov 
-výdavky: 852 593,25 EUR 62,36 % čerpanie rozpočtu výdavkov 

Realizácia schválených projektov 
- členovia komisie sa oboznámili s realizáciou schválených projektov. Väčšina projektov je už 
zrealizovaná, niektoré sú v štádiu realizácie, ostatné budú zrealizované do konca roka alebo sa 
realizácia presunie do budúceho roku. 
Členovia komisie odporúčajú OZ prehodnotiť realizáciu opravy a sfunkčnenia studne č. 3 v 
sume 22 000,00 EUR. 

Členovia komisie odporúčajú OZ schváliť tieto zmeny rozpočtu: 
- v programe 12.1. Verejné osvetlenie: výdavok 1 000,00 EUR financovať z kapitálového 
príjmu obce ( obec získala dotáciu z Nadácie EPH vo výške 3000,00 EUR na nákup svietidiel 
v rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia; montáž svietidiel v predpokladanej sume 
1 000,00 EUR nie je predmetom dotácie, preto komisia odporúča schváliť úpravu rozpočtu 
vo výdavkovej časti rozpočtu obce). 
- v programe 10.2. Športový klub - podpora športových aktivít: navýšenie rozpočtu podľa 
cenovej ponuky (po predložení konečnej cenovej ponuky na opravu strechy na štadióne) ; 
- v programe 4.4. Cintorínske služby - schválený výdavky vo výške 2 500,00 EUR ( oprava 
chodníka pri cintoríne) odporúčajú členovia komisie presunúť do programu 7.1. Správa a 
údržba pozemných komunikácií na údržbu dažďovej kanalizácie na troch nepriechodných 
miestach; 
- v programe 15.1 Zdravotné stredisko - zmenu rozpočtu vo výške 1000 EUR na 
vyhotovenie PD: Rekonštrukcia priestorov zdravotného strediska na byt (členovia komisie 
odporúčajú OZ, aby poverilo starostu obce zabezpečením vyhotovenia PD vrátane rozpočtu a 
výkazu výmer na rekonštrukciu priestorov v Zdravotnom stredisku na byt pre všeobecného 
lekára; vysúťažená cena z verejného obstarávania bude zapracovaná do návrhu rozpočtu obce 
na rok 2022). 
- v programe 9. Vzdelávanie - výdavok na spolufinancovanie projektu Revitalizácia parku pri 
škole vo výške 2 300,00 EUR financovať z účelovo viazaných príjmových finančných 
prostriedkov za výrub drevín. 

Stav a čerpanie rezervného fondu 
-členovia komisie sa oboznámili s čerpaním a stavom finančných prostriedkov v rezervnom 
fonde. Stav k 31.08.2021 je 305 075,66 EUR. 
Komisia odporúča OZ schváliť čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na: 
- dofinancovanie nákupu mostovej váhy na ZDO vo výške 2 313,70 EUR 
- výmenu čerpadla v studni č. 2 v sume 366,64 EUR 



- výmenu dvoch plynových kotlov v bytovke č. 244 v sume 4 220,00 EUR (byt č. 1 
(Šišuláková Jana a byt č. 4 Rigáňová Jana) 
- spolufinancovanie projektu Revitalizácia parku pri škole vo výške 1 000,00 EUR 
- oprava strechy na štadióne podľa cenovej ponuky dodávateľa prác - navýšenie vo výške 
9 OOO,- EUR 
- PD na rekonštrukciu priestorov v Zdravotnom stredisku na byt vo výške 1 OOO EUR. 

Žiadosť Tomáša Vinceka na prehodnotenie spotreby vody 
Obci Závod bola doručená žiadosť p. Tomáša Vinceka, bytom Závod 1158, o prehodnotenie 
spotreby vody za I. polrok 2021. 
V žiadosti uvádza, že pri odpise stavu vodomera k 30.6.2021 zistil neúmerne vysoký nárast 
spotreby vody. Následne zistil, že v zemi, na prívodnom vodovodnom potrubí, je prasklina, 
ktorá, ako sa domnieva, vznikla skrytou vadou materiálu. 
Menovaný žiada, aby mu za obdobie od 1. 1. - 30.6.2021 bola vyfakturovaná priemerná 
spotreba vody podľa roku 2020, teda 4 7 m3. 
Komisia odporúča OZ vyhovieť žiadosti p. Vinceka a vyfakturovať mu vodné podľa 
priemernej spotreby vody z roku 2020 (ktorá predstavovala objem 98 m3), t.j. za polrok je to 
49m3. 

V bode Rôzne- komisia riešila nasledujúce témy: 
1.Dotácia „Zachráňme spolu životy" 
Obci bola v roku 2021 poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra SR v rámci projektu 
„Zachráňme spolu životy" vo výške 107 980,00 EUR. K 31.08.2021 bolo z tejto dotácie 
vyčerpaných 90 829,33 EUR. 
Z dôvodu plnenia mimoriadnych pracovných úloh v súvislosti s pandémiou COVID-19 
členovia komisie odporúčajú OZ schváliť navýšenie základného platu starostovi obce na 
obdobie od 1.9.2021 do 30.11.2021 z 10% na 60%, čo predstavuje čiastku 5 046,00 EUR 
vrátane odvodov za uvedené obdobie. Na pokrytie týchto nákladov komisia odporúča použiť 
finančné prostriedky z poskytnutej dotácie z MV SR. 
2. Nájomníci bytovky č. 244 
Katarína Balážová - nájomná zmluva končí dňa 31.10.2021. Členovia komisie odporúčajú 
OZ schváliť predÍženie nájomnej zmluvy p. Kataríne Balážovej do 31.10.2022 napriek tomu, 
že obec u menovanej eviduje dlh vo výške 239,80 EUR (KO 128,80 EUR a vodné 111,00 
EUR). V minulosti nájomníčka nemala dlhy, momentálne je v zlej finančnej situácii, 
nedoplatky sa budú riešiť splátkovým kalendárom, resp. dohodou s nájomníčkou. 
Roman Ferenčič - nájomná zmluva končí dňa 30.6.2022. U menovaného obec eviduje 
nedoplatky vo výške 226,65 EUR (nájomné 84,34 EUR, KO 114,31 EUR a vodné 28,00 
EUR). Nakoľko má obec informáciu, že rodina p. Ferenčiča sa z bytu odsťahovala, bolo mu 
zaslané Vypovedanie zmluvy o nájme, ktoré prevzal dňa 26.8.2021. Do dnešného dňa byt 
neodovzdal. 
Ján Mattok - nájomná zmluva končí dňa 31.3.2022. Nakoľko menovaný bol v omeškaní s 
platbami podľa Dohody o splácaní dlhu, bolo mu zaslaná Výpoveď z nájmu s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, ktorú prevzal dňa 26.8.2021. Dňa 27.8.2021 uhradil splátku vo výške 
260,00 EUR, čím vyrovnal zostatok dlhu vo výške 209,68 EUR podľa dohody o splátkach 
(celkový dlh vo výške 737,68 EUR bol nájomníkom splatený) a časť nedoplatku na 
nájomnom za mesiace 06/2021, 07/2021, a čiastočne za 08/2021 vo výške 50,32 EUR. 



Zároveň však obec eviduje dlh na nájomnom 33,92 EUR a na vodnom 14,00 EUR. Členovia 
komisie tento bod prejednali bez odporúčania OZ. Rozhodnutie o Výpovedi z nájmu 
nechávajú na rozhodnutí OZ. U ostatných nájomníkov obec neeviduje žiadne dlhy a nájomné 
zmluvy sú v roku 2021 v platnosti. 

6. Voľba prísediaceho Okresného súdu v Malackách 

Starosta predniesol žiadosť o voľbu prísediaceho Okresného súdu Malacky. Prísediaca p. 
Margita Klempová prejavila záujem opätovne kandidovať na funkciu prísediaceho Okresného 
súdu Malacky na ďalšie funkčné obdobie od 17.11.2021 do 16.11.2025, na čom sa OZ aj 
jednohlasne uzniesli. 

7. Podnety a dotazy obyvateľov obce 
Neboli žiadne podnety a dotazy obyvateľov obce. 

8. Rôzne 
V bode rôzne starosta predniesol nasledujúcu správu starostu o dianí v obci za obdobie od 
25.8.2021 do 9.9.2021: 

Keďže posledné OZ bolo len pred dvomi týždňami, spomeniem v svojej správe hlavne dianie 
v škole v súvislosti s incidentom, ktorí vyvolali rodičia nespokojní s protiepidemiologickými 
opatreniami. 

Skupina zákonných zástupcov detí odmieta rešpektovať všetky rozhodnutia, nariadenia a 
vyhlášky týkajúce sa súčasnej pandemickej situácie, naopak títo rodičia škole predkladajú 
"antimanuál" a žiadajú, aby ho vedenie školy dodržiavalo . Odmietajú pre svoje deti nosenie 
rúšok v interiéri školy, dezinfekciu rúk, odstupy. V piatok 3.9. 2021 pri rannom filtri robili 
problémy povereným zamestnancom, hrubo ich urážali a verbálne napádali a odmietali, aby 
ich deti pri vstupe mali horné dýchacie cesty prekryté. Situácia vyvrcholila až tak, že bolo 
potrebné privolať policajnú hliadku OPZ Malacky. Policajti sa vyjadrili, že nemajú právomoc 
prikázať rodičom, aby si deti mohli nasadiť rúška a absolvovať tak bezpečnú prezenčnú 
výučbu. Keďže pani riaditeľka bola na porade riaditeľov mimo našej obce a pán zástupca bol 
v Bratislave pre antigénové testy, privolaný som bol ako starosta aj ja. Spolu s policajtom sme 
sa snažili situáciu upokojiť , no rodičia aj tak odchádzali nespokojní. 
V nedeľu večer ma pani riaditeľka upovedomila, že obdržala informácie, ako spomenutá 
skupina rodičov pripravuje na pondelok 6.9.2021 ráno blokáciu školy. 
Po dohode s riaditeľkou školy bol žiakom pripravený náhradný výchovno-vzdelávací program 
v priestoroch kultúrneho domu, aby sa eliminovala priama účasť žiakov na prípadnom 
konflikte. Snažili sme sa vytvoriť bezpečné prostredie pre vzdelávanie, v čo najväčšej miere 
zabezpečiť pokojný priebeh vyučovania tak, aby žiaci neboli vystavení verbálnym a 
vulgárnym prejavom týchto rodičov na adresu vedenia školy, ako aj všetkých zamestnancov. 
Nespokojní rodičia sa na začiatku vyučovania v počte cca 15-20 ľudí naozaj zhromaždili na 
školskom dvore a nahlas začali prejavovať svoju nespokojnosť. 
Po presune detí do KD som prešiel na školský dvor. Rodičia hlasným spôsobom prejavovali 
svoju nespokojnosť a dožadovali sa príchodu vedenia školy. Po príchode pani riaditeľky a 



zástupcu pokoj nenastal. Za všeobecného kriku sa rodičia pokúšali dosiahnuť aby vedenie 
školy ustúpilo od nosenia rúšok, popri čom boli spomenuté aj viaceré iné problémy školy ako 
napr. to že rodičia detí nemajú umožnený vstup do školy. V tejto situácii som rodičov stíšil a 
pokúsil sa situáciu upokojiť. Pani riaditeľka zopakovala svoje stanovisko a s pánom 
zástupcom odišli riešiť prevádzku školy. Rodičov som dôrazne upozornil, že situáciu môžu 
riešiť iba zákonným spôsobom a navrhol som, aby niektoré problémy, ktoré boli spomenuté a 
netýkali sa pandemickej situácie riešili oficiálne cez svojich zástupcov cez radu školy. 
Poskytol som im mená týchto zástupcov a po upokojení som odišiel pomôcť s koordináciou 
obnovenia vyučovania. 
Rodičia sa ešte chvíľu zdržali a následne sa rozišli. Ďalšie nepokoje už neboli hlásené. 
Počas búrlivej rozpravy medzi vedením školy a rodičmi padlo aj viacero hanlivých vyjadrení 
na pani riaditeľku a jej zástupcu, pričom bol veľký problém upokojiť rozvášnenú skupinku. 
Tak isto ako aj v piatok, tak aj v pondelok nakoniec pochopili, že situáciu im nepomôže riešiť 
krik ani vyhrážanie. 
Pani riaditeľku som oslovil, či si želá, aby som sa verejne vyjadril. Nakoľko sa situácia 
upokojila a išlo len o zopár jedincov, táto usúdila, že bude stačiť ak tento incident bude riešiť 
sama a to právnou cestou. 
Napriek tom považujem za potrebné vyjadriť veľké poľutovanie a pohoršenie nad takýmto 
nedôstojným a vulgárnym vynucovaním si práva. V tomto prípade dokonca na pôde školy a v 
prítomnosti detí. 
Chcem týmto vyjadriť svoju plnú podporu vedeniu školy. 

Ďalej pani riaditeľka ZŠ Mgr. Katarína Blechová sa tiež vyjadrila k vyššie uvedenému 
incidentu a k postupu a opatreniam , ktoré ZŠ vykonala , aby sa situácia ukľudnila , aby ju čo 
najmenej vnímali a mohli postrehnúť žiaci. Pani riaditeľka poukázala na to , že vedenie školy 
a učiteľský zbor v rámci svojich možností zabezpečovali chod školy a chránili zdravie detí. 

S nespokojnými rodičmi, škola aktívne komunikovala, napriek tomu bolo potrebné problém 
riešiť právnou cestou. ZŠ všetky podklady postúpila právnickej kancelárii, ktorá je poverená 
zastupovaním v týchto veciach. 

Pani riaditeľka vyslovila poďakovanie starostovi obce a všetkým , ktorí poskyt li pomoc 
vedeniu školy a učiteľskému zboru v škole Závod na zvládnutie ich úloh a ochrany detí. 

Ing. Mária Stredová v súvislosti s pripravovaným pridelením nájomných priestorov 
Ambulancie všeobecného lekára v budove DSS sv. Michala, Štúrova 419 Závod lekárovi 
MUDr. Dmytro Barsukovi, navrhla aby sa do prípadnej nájomnej zmluvy doplnila 
podmienka pôsobenia všeobecného lekára na obdobie najmenej 3 rokov. 



9. Uznesenia 

UZNESENIE č. 64 /2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 

a/ za overovateľov zápisnice: Alojz Krajčír, Patrik Michálek 
za zapisovateľku Kvetoslavu Studeničovú 

b/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Mária Stredová, Richard Rusňák 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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

UZNESENIE č. 65/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
a) volí 

za prísediacu Okresného súdu Malacky pani Margitu Klempovú na obdobie od 17.11.2021 do 
16.11.2025 

b) poveruje 
starostu obce Závod zaslaním osvedčenia Okresnému súdu Malacky o zvolení prísediaceho 
Obecným zastupiteľstvom v Závode. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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

UZNESENIE č. 66/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
súhlasí 

s pridelením nájomných priestorov Ambulancie všeobecného lekára v budove DSS sv. 
Michala, Štúrova 419 Závod lekárovi MUDr. Dmytro Barsukovi, po vybavení všetkých 
náležitosti spojených s prevádzkovaním lekárskej praxe a ambulancie na príslušných 
inštitúciách v termíne do 31. 1. 2022. Samotné schválenie nájmu ambulancie bude OZ 



uskutočnené v zmysle platného VZN a ostatných predpisov až po predložení oprávnenia na 
prevádzkovanie lekárskej praxe a ambulancie všeobecného lekára MUDr. Dmytro Barsuka 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:6 

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

UZNESENIE č. 67/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 

a) odpísanie pohľadávky vo výške 15 512,58 EUR voči Jánovi Danihelovi, Závod č. 621 - 
Zmluva o finančnej pomoci zo dňa 20.11.2017, z dôvodu nevymožiteľnosti - dlžník zomrel 

b) aby obec Závod nevstupovala do dedičského konania po nebohom Jánovi Danihelovi z 
dôvodu ďalších finančných nákladov spojených s prejednaním dedictva a z dôvodu 
nevýhodnosti pre obec 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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

UZNESENIE č. 68/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
s ch val' uje 

predÍženie nájomnej zmluvy na prenájom bytu č. 6 v bytovom dome č. súp. 244 nájomníkovi: 
Katarína Balážová na do bu určitú od O 1. 11. 2021 do 31.10.2022 bez možnosti ďalšieho 
predÍženia nájmu. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Hlasovanie: 
Ing. Mária Stredová ZA 
Patrik Michálek ZA 
Dušan Majzún ZA 
Ján Prelec ZA 



Richard Rusňák ZA 
Alojz Krajčír ZA 

UZNESENIE č. 69/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 

úpravu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia§ 14 ods. 2 zákona 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:6 

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

UZNESENIE č. 70/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
a) súhlasí 

s nájmom na dobu neurčitú časti pozemku z dôvodu verejného záujmu od Pasienkovej 
a lesnej spoločnosti v Závode p. s EKN pare. č.: 2516/33 vo výmere 590 m2 vo výške 50, 00 
eur za rok. 

b) poveruje 
starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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

UZNESENIE č. 71/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
a) súhlasí 

s uzatvorením zmluvy o nájme s Športovým klubom v Závode na obdobie od 20.9.2021do 
19.9.2026 ktorej predmetom je nájom športového areálu a s textom prevádzkového poriadku 
športového areálu ŠK Závod, ktorý tvorí prílohu zmluvy o nájme. 



b) poveruje 
starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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

UZNESENIE č. 72/2021 

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 choroby COVID-19 použitie 
rezervného fondu vo výške 2 313, 70 eur na do financovanie nákupu mostovej váhy na ZDO 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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

UZNESENIE č. 73/2021 

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 choroby COVID-19 použitie 
rezervného fondu vo výške 366,64 eur na výmenu čerpadla v studni č.2 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Hlasovanie: 

Ing. Mária Stredová ZA 
Patrik Michálek ZA 
Dušan Majzún ZA 
Ján Prelec ZA 
Richard Rusňák ZA 



Alojz Krajčír ZA 

UZNESENIE č. 74/2021 
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 choroby COVID-19 použitie 
rezervného fondu vo výške 4 220,00 eur na výmenu dvoch plynových kotlov v bytovke 
sup.č. 244 (byt č. l a byt č.4) 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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

UZNESENIE č. 75/2021 

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 choroby COVID-19 použitie 
rezervného fondu vo výške 1 000,00 eur na spolufinancovanie projektu Revitalizácia parku 
pri škole 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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

UZNESENIE č. 76/2021 

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 choroby COVID-19 použitie 
rezervného fondu vo výške 9 OOO,- eur na dofinancovanie opravy strechy na štadióne 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 



Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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

UZNESENIE č. 77/2021 

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 choroby COVID-19 použitie 
rezervného fondu vo výške 1 OOO,- eur na vypracovanie PD , rozpočtu a výkazu výmer na 
rekonštrukčné práce na 1. poschodí zdravotného strediska 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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

UZNESENIE č. 78/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
s ch v a J' uje 

zvýšenie mesačného platu starostovi obce na obdobie od 1.9.2021 do 30.11.2021 z 10% na 
60% t.j mesačný plat starostu celkom 3989,00 eur. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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



UZNESENIE č. 79/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
berie na vedomie 

žiadosť p. Tomáša Vinceka na prehodnotenie spotreby vody. Faktúra za spotrebu vody za 
prvý polrok 2021 bude vystavená podľa priemernej polročnej spotreby vody žiadateľa v roku 
2020 t.j. 49m3• 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

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

UZNESENIE č. 80/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 

spätvzatie výpovede bytu č.2 v bytovom dome č. 244 na Školskej ulici nájomcovi Jánovi 
Mattokovi. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Hlasovanie: 
Ing. Mária Stredová 
Patrik Michálek 
Dušan Majzún 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Alojz Krajčír 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZDRŽAL SA 

UZNESENIE č. 81/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
berie na vedomie 

správu starostu o dianí v obci za obdobie od 24.8.2021 do 9.9.2021 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Hlasovanie: 



Ing. Mária Stredová ZA 
Patrik Michálek ZA 
Dušan Majzún ZA 
Ján Prelec ZA 
Richard Rusňák ZA 
Alojz Krajčír ZA 

10. Záver 

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

Overovatelia : 

:I 
* 5 



Sokolská 243 

908 72 ZÁ VOD Rozpočet rok: 2021 IČO: 00310158 na 
DIČ :2020380131 

zmeny k: 30.09.2021 
( €) 

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

Bežný rozpočet 
Príjmy 

30.09.2021 9/2021 111 312 001 155 0,00 107 980,00 107 980,00 dotácia COVID-19 
30.09.2021 9/2021 71 311 OOO 510 0,00 3 000,00 3 000,00 DPO SR dotácia -Tuzemské bežné granty 
Spolu za príjmy 0,00 110 980,00 110 980,00 ~ 

Vidavky 
30.09.2021 9/2021 111 02 200 637 004 010 0,00 78 892,27 78 892,27 COVID -19 Všeobecné služby 
30 09.2021 9/2021 41 06 600 632 001 010 250,00 250,00 0,00 244 - elektrina 
30.09.2021 9/2021 46 06 300 635 006 010 0,00 24 586,64 24 586,64 zásobovanie vodou Údržba budov,priestorov a objektov 
30.09.2021 9/2021 46 06 600 635 006 244 0,00 4 220,00 4 220,00 Údržba budov.priestorov a objektov - 244 
30 09 2021 9/2021 46 08 100 635 006 102 0,00 29 000,00 29 000,00 šport Údržba budov.priestorov a objektov 
30.09.2021 9/2021 71 03 200 633 006 510 0,00 3 000,00 3 000,00 hasiči - Všeobecný materiál- dotácia 
Spolu za výdavky 250,00 139 948,91 139 698,91 

Spolu za bežný rozpočet 250,00 250 928,91 250 678,91 
' 

Kapitálový rozpočet 
Príjmy 

30.09.2021 9/2021 11H 322 006 900 0,00 9 200,00 9 200,00 KT VUC park v škole Transfer z rozpočtu vyššieho územného celku 
30 09.2021 9/2021 43 233 001 121 0,00 1 000,00 1 000,00 Z predaja pozemkov.nehmotných aktív 
30 09.2021 9/2021 71 321 OOO 802 0,00 3 000,00 3 000,00 nadácia EPH Tuzemské kapitálové granty 

Spolu za príjmy 0,00 13 200,00 13 200,00 

Vidavky 
30.09.2021 9/2021 11H 09 111 717 002 009 0,00 2 300,00 2 300,00 park - mš -Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 

30.09.2021 9/2021 11H 09 121 717 002 009 0,00 3 220,00 3 220,00 park - 1. st. - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 

30.09.2021 9/2021 11H 09 211 717 002 009 0,00 3 220,00 3 220,00 park - 2. st. -Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 
30.09.2021 9/2021 11 H 09 500 717 002 009 0,00 460,00 460,00 park - škd - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 

30 09.2021 9/2021 43 06 400 717 002 121 0,00 1 000,00 1 000,00 VO - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 
30.09.2021 9/2021 46 05 100 713 004 061 0,00 14 313,70 14 313,70 ZOO mostová váha 

30 09 2021 9/2021 46 07 210 716 OOO 010 0,00 1 000,00 1 000,00 ZS - Prípravná a projektová dokumentácia 

3009.2021 9/2021 46 09 111 717 002 009 0,00 250,00 250,00 park - mš - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 



Rozpočet: 
Dätum zm eny Zdroj ODD Trieda Položka AU RP,V schvälený po zmenäch zmena o 

30.09.2021 9/2021 46 09 121 717 002 009 0,00 350,00 350,00 park - 1. st. - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 
30.09.2021 9/2021 46 09 211 717 002 009 0,00 350,00 350,00 park - 2. st - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 
30.09.2021 9/2021 46 09 500 717 002 009 0,00 50,00 50,00 park - ŠKD - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 
30.09.2021 9/2021 71 06 400 717 002 121 0,00 3 000,00 3 000,00 VO - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 
30.09.2021 9/2021 71 09 111 717 002 009 0,00 575,00 575,00 park - rnš - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 
30.09.2021 9/2021 71 09 121 717 002 009 0,00 805,00 805,00 park - 1. st. - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 

30.09.2021 9/2021 71 09 211 717 002 009 0,00 805,00 805,00 park - 2. st. - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 
30.09.2021 9/2021 71 09 500 717 002 009 0,00 115,00 115,00 park - ŠKD - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 
Spolu za výdavky 0,00 31 813,70 31 813,70 

Spolu za kapitálový rozpočet 0,00 45 013,70 45 013,70 

Finančné operácie 
Príjmy 

30.09.2021 9/2021 46 454 001 010 131 826,00 221 886,34 90 060,34 Prevod prostriedkov z RF obce a z RF vyššieho územného celku 

30.09.2021 9/2021 71 453 OOO 010 0,00 3 772,00 3 772,00 Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov - výrub drevín 

Spolu za prijmy 131 826,00 225658,34 93 832,34 

Spolu za finančné operácie 131 826,00 226 658,34 93 832,34 

Príjmy spolu: 131 826,00 349 838,34 
Výdaj spolu: 250,00 171 762,61 

Hospodárenie: 131 576,00 178 075,73 

Dátum: 09.09.2021 Vypracoval: Podpis: 

' 


