
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode 

konaného dňa 9. decembra 2021 

Prítomní: 
Patrik Michálek, Ing. Peter Vrablec, Alojz Krajčír, Ing. Mária Stredová, Dušan Majzún, 
Richard Rusňák,, Ing. Milan Šišolák, Ing. Juraj Kopiar, 

Ospravedlnení: Mgr. Iveta Balejčíková, Bc. Michal Duška, Ján Prelec 

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. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka školy 

a školských zariadení na území obce Závod na rok 2022 
8. Dodatok č.1 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným 

odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora 
9. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
1 O. Konsolidovaná účtovná závierka obce Závod k 31.12.2020 
11. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2020 
12. Správa nezávislého audítora k auditu KÚZ a Správa k ďalším požiadavkám 

zákonov a iných predpisov k 31.12.2020 
13. Monitoring programového rozpočtu obce Závod k 30.06.2021 
14. Zmena rozpočtu 2021 
15. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
16. Rozpočet obce Závod na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024, 

použitie rezervného fondu 
17. Informácia hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 
18. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 
19. Rôzne 
20. Uznesenia 
21. 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. Program zasadnutia 
bol poslancami OZ schválený. 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Stredová Mária, Ing. Milan Šišolák 

3. Voľba návrhovei komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Richard Rusňák, Alojz Krajčír 

4. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 09.09.2021 predniesol 
starosta obce Ing. Peter Vrablec. Uznesenia boli splnené. 

5. Informácia starostu o dianí v obci 

Starosta predniesol správu starostu o dianí v obci za obdobie od 09.09.2021 do 09.12.2021, 
ktorá spolu so Správou o stave súdnych sporov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 
Komisia finančná a nakladanie s majetkom - referovala Ing. Mária Stredová 
Komisia zasadala 27.10.2021 a 16.11.2021 kde boli riešené nasledovné body: 

KÚZ 1. Konsolidovaná účtovná závierka obce Závod k 31.12.2020 (KÚZ); 
- Konsolidovaná výročná správa obce Závod za rok 2020 (KVS); 
- Správa nezávislého audítora k auditu KÚZ k 31.12.2020 a Správa k ďalším požiadavkám 
zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020; podľa názoru audítora KÚZ poskytuje 
pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 
31.12.2020 a výsledku hospodárenia za rok 2020 podľa zákona o účtovníctve, výsledok 
hospodárenia konsolidovaného celku je 30 405,28 eur, 
- členovia komisie si materiály preštudovali, neboli k nim vznesené žiadne pripomienky, resp. 
pripomienky boli v materiáloch zapracované; 
- komisia odporúča OZ schváliť KVS obce Závod za rok 2020; 
- komisia odporúča OZ zobrať na vedomie KUZ obce Závod k 31.12.2020 a Správa 
nezávislého audítora k auditu KÚZ k 31.12.2020 a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a 
iných právnych predpisov k 31.12.2020; 

2. Komisia riešila možnosť odpísania nevymožiteľných pohľadávok a komisia odporúča obci 
osloviť právnika, aby posúdil odpísanie, resp. vymáhanie daňových pohľadávok v zmysle 
Daňového poriadku; komisie tiež navrhuje, aby obec pristúpila k vymáhaniu nedaňových 



pohľadávok formou exekúcie a odpísanie daňových pohľadávok po zohľadnení nákladov na 
vymáhanie jednotlivých pohľadávok;3. Komisia odporúča odpísanie pohľadávky voči 
Eduardovi Šarkôzy z dôvodu úmrtia dlžníka (obec dňa 20.5.2021 uzavrela so zariadením 
DSS sv. Michala n.o., Závod Zmluvu o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby 
pre neb. Eduarda Šarkôzyho, naposledy bytom Závod č. 612, vo výške 357,80 € mesačne. 
Zároveň uzavrela Zmluvu o finančnej pomoci s dlžníkom neb. Eduardom Šarkôzyrn, ktorej 
predmetom je záväzok dlžníka vrátiť finančnú pomoc do 7 dní po tom, čo ho obec o vrátenie 
finančnej pomoci požiadal. Dlžník dňa 10.7.2021 zomrel 
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie - DSS sv. Michala n.o., Závod: 
Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Závod dňa 27.9.2021 doručil obci Závod žiadosť 
o dotáciu na rozvoj sociálnych služieb z rozpočtu obce v roku 2022 vo výške 15 000,00 eur. 
Finančné prostriedky plánuje použiť na skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie 
štandardu poskytovaných služieb, dokončenie výmeny podláh v zariadení, vymaľovanie 
ubytovacích priestorov a dokončenie altánu dobudovaním bočnej steny zábradlia a sedenie. 
Komisia sa bude žiadosťou zaoberať pri tvorbe návrhu rozpočtu obce na rok 2022. 
5. Monitoring programového rozpočtu obce Závod za 1 - 6/2021: 
- členovia finančnej komisie si materiál preštudovali, plnenie príjmov v rámci schváleného 
upraveného rozpočtu zodpovedá cca 59 % a čerpanie výdavkov zodpovedá cca 45 %; k 
materiálu boli vznesené pripomienky, ktoré účtovníčka obce do materiálu zapracovala. 
- komisia odporúča OZ zobrať na vedomie Monitoring programového rozpočtu obce Závod 
za 1 - 6/2021. 
6. Príprava rozpočtu obce na rok 2022:- návrh rozpočtu obce na rok 2022 vychádza v 
základných kategóriách výdavkov zo skutočnosti za rok 2021, návrh rozpočtu obce bol 
v zákonnej lehote zverejnený na internetovej stránke obce na pripomienkovanie; v stanovenej 
lehote neboli zo strany obyvateľov obce vznesené žiadne pripomienky; 
V návrhu rozpočtu obce na rok 2022 sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu, opravu 
a rekonštrukciu, modernizáciu obecného majetku: 
- rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie parkoviska pri dome služieb 35 000,00 € 
- odvodnenie ulice pri Plavisku - dokončenie 4 000,00 € 
- odvodnenie ulice Domky 1 500,00 € 
- servis vodárne a filtrov 3 000,00 € 
- výmena aktívneho uhlia vo filtri na vodárni 6 000,00 € 
- výmena vodomerov 3 000,00 € 
- oprava fasády na starom KO 5 000,00 € 
- maľovanie priestorov KO 
- výmena koberca a zrkadla v obradnej miestnosti 
- nákup plynovej stoličky do kuchyne KD 
- rozšírenie kamerového systému v obci vrátane nového PC 
- maľovanie, výmena podláh a dokončenie altánu v DSS sv. Michala, n.o. 
- oprava oporného múra na cintoríne 
- oprava bytu v školskej bytovke č. 244 
- servis malotraktora 
- dopravné značky - na základe dopravného pasportu 
- orientačné čísla 
- výťah do ZŠ s MŠ Závod pre telesne postihnuté deti 

1 500,00 € 
5 900,00 € 

500,00 € 
2 800,00 € 

15 000,00 € 
1 000,00 € 

10 000,00 € 
800,00 € 

5 000,00 € 
8 000,00 € 

12 500,00 € 



V návrhu rozpočtu obce na rok 2022 sú rozpočtované finančné prostriedky na dotácie podľa 
VZN o poskytovaní dotácií na základe predložených žiadostí o pridelenie dotácie jednotlivých 
organizácií: 
Záhorácky folklór o.z. 
Jednota dôchodcov na Slovensku - OZ Závod 
Kynologický klub 
Dom 1890 o.z. 
Folklórny súbor Závodzan 
Športový klub 
Rodičovské združenie pri Základnej škole 

1 000,00 € 
500,00 € 

2 500,00 € 
500,00 € 

1 600,00 € 
16 000,00 € 

600,00 € 
V návrhu rozpočtu obce na rok 2022 sú tiež rozpočtované finančné prostriedky na 
dobudovanie novej ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. Komisia odporúča OZ 
schváliť navrhovaný rozpočet na rok 2022; 
7. Návrh dodatku VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady: 
výška poplatku za komunálny odpad bola vypočítaná podľa § 79 zákona o odpadoch ako 
súčin sadzby, objemu a frekvencie vývozov; komisia navrhla uplatniť pre poplatníkov aj 
systém motivácie, t.j. znížiť poplatok za kalendárny rok poplatníkovi na základe elektronickej 
evidencie počtu vývozov a množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu 
v predchádzajúcom zdaňovacom období; 
- komisia navrhuje OZ schváliť VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady;: 
- v rámci diskusie OZ bol pôvodný návrh VZN upravený a rozšírený; do hlasovania išiel 
návrh so zapracovanými zmenami. 
8. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2021 - ZŠ s MŠ Závod: 
- ZŠ s MŠ Závod podala žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2021, ktoré boli 
ZŠ s MŠ použité v roku 2021 na: 

• prestavbu šatní v priestoroch originálnych kompetencií vo výške 8 701,02 eur, 
• nákup šatníkových skriniek JUNIOR vo výške 5 369,60 eur, 
• právne a skutkové úkony súvisiace s neplnením povinností detí a rodičov - prekrytia 

horných dýchacích ciest pri vstupe do ZŠ vo výške 1 OOO,- eur 
- komisia odporúča OZ schváliť poskytnutie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ na pokrytie 
nákladov na právne a skutkové úkony súvisiace s neplnením povinností detí a rodičov - 
prekrytia horných dýchacích ciest pri vstupe do ZŠ vo výške 1 OOO,- eur. 
9. Nájomné zmluvy: 
- obec má uzatvorené nájomné zmluvy na nebytové priestory v obecných budovách s dobou 
nájmu do 31.12.2021: 
BudovaKD: 

• Soňa Krajčírová, Kozmetika Soňa, 908 72 Závod 
Budova Dom služieb: 

• Michaela Lopošová - Kaderníctvo, 908 72 Závod 
• Elena Hasáková- Kvetinárstvo, Nad Jazierkom 601, 908 72 Závod 
• Irena Studeničová - Potraviny, 908 72 Závod 

Budova Zdravotné stredisko: 
• MUDr. Oľga Koncová, Gorazdova 15, Bratislava 
• MUDr. Anna Gajdová, 908 72 Závod 46 



komisia odporúča OZ schváliť predÍženie nájmu od 01.01.2022 do 31.12.2024 u všetkých 
menovaných nájomníkov 

Komisia stavebná a životného prostredia - referoval Alojz Krajčír 
Komisia zasadala 30.09.2021 kde bol kompletné rozobraný a preriešený Územný plán obce 
a 04.11.2021 kde boli riešené nasledovné body : 

Ferenčič Peter č. 881 - žiadosť o odkúpenie pozemku pred RD č. 400 - pozemok pri uličke 
na cintorín. Peter Ferenčič, bytom Závod 881, ako vlastník nehnuteľnosti p.č. 647, 646, 645/2 
a 645/1, rod. dom č. 400, žiada o predaj časti obecného pozemku pred rodinným domom č. 
400, z p.č. 753/1 o výmere + -80 m2. Komisia stavebná a životného prostredia neodporúča 
predaj pozemku p.č. 753/1 Petrovi Ferenčičovi, bytom Závod 881, z dôvodu verejného 
záujmu do budúcna. 
Kadlečík Róbert 410 - žiadosť o odkúpenie pozemku pred RD č. 410 
Róbert Kadlečík, Závod 41 O podal žiadosť o vysporiadanie pozemkov pri rodinnom dome č. 
41 O. Zeleno vyznačená časť sú vo vlastníctve žiadateľa - užíva obec. Časť červená 
trojuholníkového tvaru užíva vlastník ale je vo vlastníctve obce. Ďalšie dve plochy takmer 
obdÍžnikového tvaru vyznačené červenou a modrou, sú vo vlastníctve obce. 
Komisia stavebná a životného prostredia neodporúča predaj pozemku obdÍžnikového tvaru v 
modrej a červenej farbe pre Róberta Kadlečíka, Závod 41 O. Komisia stavebná a životného 
prostredia odporúča vysporiadanie pozemkov s Róbertom Kadlečíkom, Závod 41 O, 
v tvare trojuholníku červenej farby a zelenej - výmera zelenej plochy za časť v červenej 
ploche, rozdiel výmery žiadateľ doplatí - resp. obec odkúpi zelenú časť a žiadateľ odkúpi 
časť pozemku v tvare trojuholníka v červenej farbe. 
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Kovel, s.r.o., Mierová 911, 908 72 Závod - žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 3392/229 
Firma Kove!, s.r.o., Mierová 911, Závod si podala žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 
3392/229 o výmere 844 m2, ktorý je vo vlastníctve obce, dôvod - plánované rozšírenie 
výrobného areálu spoločnosti. S p.č. 3392/229 susediace pozemky p.č. 3392/217, 3392/219, 
3392/218, 3392/230 sú vo vlastníctve firmy TECHMONT MOCHOVCE, spol. s.r.o., Kpt. J. 
Nálepku 1625/67, 934 O 1 Levice, nie vo vlastníctve firmy Kove!, s.r.o., Mierová 911,Závod. 
Komisia stavebná a životného prostredia neodporúča predaj pozemku p.č. 3392/229 o 
výmere 844 m2 firme Kove!, s.r.o., Mierová 911, Závod. Stavebná komisia odporúča, tak ako 
bolo v zápise komisie zo dňa 21. 07. 2021, aby obecný úrad písomne upozornil majiteľa 
nehnuteľností t.j. TECHMONT MOCHOVCE, spol. s.r.o., Kpt. J. Nálepku 1625/67, 934 01 
Levice na potrebu napojenia nehnuteľností firmy na kanalizáciu, ktorá je prístupná a aby 
nepoužíval nezabezpečenú žumpu, umiestnenú na pozemku č. 3392/402 resp. 3392/229. Tiež 
je potrebné, aby vlastník nehnuteľností dažďovú vodu odviedol rúrami a napojil ich na 
existujúci odvodňovací kanál. 
Mandák Vojtech a Eva, Závod 527- žiadosť o umiestnenie cestného spomaľovača 
Žiadatelia podali podnet na vyriešenie bezpečnostného problému o namontovanie cestných 
spomaľovačov, pred ich rodinným domom. OÚ nezvažuje v tejto časti ulice použiť 
spomaľovače. Stavebná komisia a životného prostredia odporučila, aby obecný úrad písomne 
upozornil majiteľa HUP, t.j. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 
11 Bratislava, o jeho zabezpečenie. SPP išla žiadosť o zabezpečenie dňa 1.12.2021. 
Hollý Richard - pozemok pod cvičným ihriskom p.č. 3170 
Komisia stavebná a životného prostredia odporúča vstúpiť do rokovania s vlastníkom 
pozemku p.č. 3170 JUDr. Richardom Hollým: komisia odporúča identifikovať časť pozemku, 
ktorú užíva obec v rámci cvičného ihriska a zabezpečiť vypracovanie odčleňovacieho 
geometrického plánu. Následne po presnom vyčíslení nákladov na odkúpenie pozemku OZ 
rozhodne. 
Na OZ bol po diskusii priamo prerokovaný návrh o odkúpení celej parcely za 5500,- Euro. 
Návrh v hlasovaní nebol schválený. 

7. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 
žiaka školy a školských zariadení na území obce Závod na rok 2022 

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka školy a 
školských zariadení na území obce Závod na rok 2022, bol zverejnený zákonným spôsobom 
na úradnej tabuli obec a na webovom sídle obce 15 dní pred konaním obecného 
zastupiteľstva. K návrhu dodatku VZN nebola vznesená žiadna pripomienka a bol predložený 
k schváleniu bez zmeny. 

8. Dodatok č.1 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými 
stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného 
dvora 

Návrh dodatku č.1 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným 
odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora, bol zverejnený zákonným 
spôsobom na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 15 dní pred konaním obecného 



zastupiteľstva. K návrhu dodatku VZN nebola vznesená žiadna pripomienka a bol predložený 
k schváleniu bez zmeny. 

9. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, bol 
zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 15 dní pred 
konaním obecného zastupiteľstva. Návrh dodatku VZN bol zmenený a schválený so 
zapracovanými zmenami. 

10. Konsolidovaná účtovná závierka obce Závod k 31.12.2020 
Poslanci OZ nemali k predloženej Konsolidovanej účtovnej závierke obce Závod k 
31.12.2020 žiadne pripomienky a závierku zobrali na vedomie. 

11. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2020 
Ku konsolidovanej výročnej správe obce Závod za rok 2020, ktorá bola poslancom OZ 
predložená na pripomienkovanie, nebola znesená žiadna pripomienka a bola schválená bez 
pripomienok. 

12. Správa nezávislého audítora k auditu KÚZ a Správa k ďalším 
požiadavkám zákonov a iných predpisov k 31.12.2020 
Poslanci bez pripomienok zobrali na vedomie aj správu nezávislého audítora ku 
konsolidovanej účtovnej závierke obce Závod k 31.12.2020 aj Správu k ďalším požiadavkám 
zákonov a iných predpisov k 31.12.2020. 

13. Monitoring programového rozpočtu obce Závod k 30.06.2021 
Podklady k monitoringu programového rozpočtu k 30.6.2021 boli poslancom zaslané 
v predstihu s možnosťou pripomienkovania. K dokumentu neboli vznesené žiadne 
pripomienky. 

14. Zmena rozpočtu 2021 
Zmena rozpočtu obce sa týkala úpravy rozpočtu na úroveň reálneho stavu v príjmovej a 
výdavkovej časti k 31.12.2021. 

15. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
K návrhu rozpočtu sa vyjadrila kontrolórka obce Mgr. Balejčíková zaslaným materiálom, kde 
odporučila OZ návrh rozpočtu schváliť. Jej stanovisko poslanci OZ zobrali na vedomie. 

16. Rozpočet obce Závod na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023- 
2024 použitie rezervného fondu 
K návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a viacročnému rozpočtu sa vyjadrila kontrolórka obce 
Mgr. Balejčíková zaslaným materiálom, kde odporučila OZ návrh rozpočtu na rok 2022 



a viacročný rozpočet na roky 2023-2024 schváliť. Jej stanovisko poslanci OZ zobrali na 
vedomie. 

17. Informácia hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 
Správy z kontroly inventarizácie na obecnom úrade a v ZŠ s MŠ zobrali poslanci OZ na 
vedomie. Správu o výsledku kontrol plnenia opatrení z kontroly zverejňovania v ZŠ s MŠ 
zobrali poslanci OZ na vedomie s výhradou. 

18. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 
Predložený Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 bol predložený poslancom OZ na 
schválenie. K dokumentu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

19. Rôzne 
V bode rôzne sa nepreberali žiadne témy. 

20. Uznesenia 

UZNESENIE č. 82 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
a/ za overovateľov zápisnice: Ing Mária Stredová, Ing. Milan Šišolák 
za zapisovateľku Kvetoslavu Studeničovú 

b/ návrhovú komisiu v zložení: Richard Rusňák, Alojz Krajčír 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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

UZNESENIE č. 83 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

berie na vedomie 
správu starostu o dianí v obci za obdobie od 9.9.2021 do 9.12.2021. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:7 

Hlasovanie: 



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

UZNESENIE č. 84 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka školy 
a školských zariadení na území obce Závod na rok 2022. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:7 

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

UZNESENIE č. 85 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
Dodatok č.1 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, 
objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:7 

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

UZNESENIE č. 86 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 



schvaľuje 
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so 
zapracovanými zmenami. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:7 

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

UZNESENIE č. 87 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
b e r i e na vedomie 
konsolidovanú účtovnú závierku obce Závod k 31.12.2020. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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

UZNESENIE č. 88 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
konsolidovanú výročnú správu obce Závod za rok 2020. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:7 

Hlasovanie: 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Patrik Michálek ZA 



Alojz Krajčír ZA 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Dušan Majzún ZA 
Richard Rusňák ZA 

UZNESENIE č. 89 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
b e r i e na vedomie 
správu nezávislého audítora k auditu KÚZ a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných 
predpisov k 31.12.2020. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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

UZNESENIE č. 90 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
b e r i e na vedomie 
monitoring programového rozpočtu obce Závod k 30.06.2021. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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

UZNESENIE č. 91 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
úpravu rozpočtu na rok 2021 na úroveň reálneho stavu v príjmovej a výdavkovej časti k 
31.12.2021. 



Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:7 

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

UZNESENIE č. 92 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
b e r i e na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce Závod k návrhu rozpočtu obce Závod na rok 2022 a k 
viacročnému rozpočtu obce Závod na roky 2023-2024. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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

UZNESENIE č. 93 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/ s ch v a ľ u j e 
rozpočet obce Závod vrátane programov a podprogramov na rok 2022 

2022 
príjmy 100 - daňové 1215910,00 

200 - nedaňové 124 679,12 

200 - nedaňové RO 63 700,00 

200 - nedaňové HČ 1 100,00 

300 - granty a transfery 701 410,44 

400 - finančné operácie 228 552,00 

500 - finančné operácie 0,00 

výdavky 600 - bežné 1078697,72 

600 - bežné RO 1027001.84 

600 - bežné HČ 600,00 



- 
700 - kapitálové 179 800.00 

700 - kapitálové 
RO 12 500.00 

800 - finančné operácie 36 252.00 

PRIJMY 
SPOLU 2 335 351,56 

VYDAVKY 
SPOLU 2 334851.56 

ROZDIEL 500.00 

b/ b e r i e n a v e d o m i e 
viacročný rozpočet obce Závod vrátane programov a podprogramov na roky 2023-2024 

2023 2024 
príjmy 100- daňové 1210410,00 1210410,00 

200 - nedaňové 123 679,12 123 679,12 

200- nedaňové RO 63 700,00 63 700,00 

200 - nedaňové HČ 1100,00 1100,00 

300- granty a transfery 691828,60 691828,60 

400- finančné operácie 38 252,00 36 252,00 

500- finančné operácie 0,00 0,00 

výdavky 600- bežné 1072197,72 1072197,72 

600 - bežné RO 1017420,00 1017 420,00 

600 - bežné HČ 600,00 600,00 

700 - kapitálové 2 000,00 0,00 

700 - kapitálové RO 0,00 0,00 

800-finančné operácie 36 252,00 36 252,00 

PRÍJMY SPOLU 2128969,72 2126969,72 

VÝDAVKY SPOLU 2128469,72 2126469,72 

ROZDIEL 500,00 500,00 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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



UZNESENIE č. 94 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 podľa predloženého návrhu hlavného kontrolóra 
obce Závod. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:7 

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

UZNESENIE č. 95 /2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
prevod správy majetku obce Závod - Revitalizácia parku v škole s využitím adaptačných 
opatrení na zmenu klímy - II. etapa v hodnote 12 552,36 eur do správy ZŠ s MŠ v Závode. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:7 

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

UZNESENIE č. 96/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Ivete Balejčíkovej v súvislosti s dovŕšením veku 
60 rokov, ktorý dosiahla v 6/2021 vo výške jedného mesačného platu. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:7 



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

UZNESENIE č. 97/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

súhlasí 
s odpísaním pohľadávky vo výške 543,74 eur dlžníka Eduarda Šarkozyho, naposledy bytom 
č.612 Závod a to z dôvodu úmrtia dlžníka. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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

UZNESENIE č. 98/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

súhlasí 
s poskytnutím finančných prostriedkov z rezervného fondu ZŠ s MŠ vo výške 1 OOO,- eur na 
pokrytie nákladov na právne a skutkové úkony súvisiace s neplnením povinností detí 
a rodičov z titulu prekrytia horných dýchacích ciest pri vstupe do ZŠ. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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



UZNESENIE č. 99/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

nesúhlasí 
s poskytnutím finančných prostriedkov ZŠ s MŠ vo výške 8 701,02 eur na prestavbu šatní 
v priestoroch originálnych kompetencií. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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

Zdržal sa 
ZA 
Zdržal sa 
ZA 

UZNESENIE č. 100/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

nesúhlasí 
s poskytnutím finančných prostriedkov ZŠ s MŠ vo výške 5 369,90 eur na pokrytie nákladov 
na obstaranie šatníkových skriniek. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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

Zdržal sa 
Zdržal sa 
ZA 
Zdržal sa 
ZA 

UZNESENIE č. 101/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a/ súhlasí 
s predÍžením doby nájmu nebytových priestorov v obecných budovách do 31.12.2024 pre 
subjekty 
- Soňa Krajčírová- Kozmetika Soňa, Závod 
- Michaela Lopošová, Kaderníctvo, Závod 
- Elena Hasáková, Kvetinárstvo, Závod 
- Irena Studeničová, Potraviny, Závod 
- MUDr. Oľga Koncová, stomatologická ambulancia, Závod 



- MUDr. Anna Gajdová, ambulancia pre deti a dorast, Závod 

b/ poveruje 
starostu obce podpísaním dodatkov k nájomným zmluvám. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:7 

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

UZNESENIE č. 102/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
nových členov Rady školy delegovaných za zriaďovateľa: Ing. Mária Stredová, Alojz Krajčír, 
Richard Rusňák, Elena Šišoláková. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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

UZNESENIE č. 103/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
a/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
„Rekonštrukcia kultúrneho domu - kinosála" vo výške maximálne 4 495,- eur 
b/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Hlasovanie: 



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

UZNESENIE č. 104/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

n e s ch v a ľ u j e 
predaj pozemku p.č. 3392/229 o výmere 844 m2 žiadateľovi - Firma Kove!, s.r.o., Mierová 
911, Závod, ktorý je vo vlastníctve obce. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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

UZNESENIE č. 105/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
a/ berie na v e d o m i e 

Správu z kontroly inventarizácie na obecnom úrade a v ZŠ s MŠ 
b/ berie na v e d o m i e s výhradou 

Správu o výsledkoch kontrol plnenia opatrení z kontroly zverejňovania v ZŠ s MŠ 
c/ žiada 
riaditeľku ZŠ s MŠ o zabezpečenie zverejňovania faktúr a objednávok v súlade s platnou 
legislatívou zákona č. 211/2000 Z.z a v súlade s odporúčanými opatreniami hlavného 
kontrolóra obce. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

Hlasovanie: 
Ing. Mária Stredová ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Patrik Michálek ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Ing. Juraj Kopiar ZA 



Dušan Majzún ZA 
Richard Rusňák ZA 

UZNESENIE č. 106/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
kúpu pozemku p.č. 3170 od majiteľa JUDr. Richarda Hollého, bytom Závod 145, za cenu 
5 500 eur. 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 7 

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

ZA 
ZA 
Proti 
Zdržal sa 
Zdržal sa 

21. 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 





Správa starostu o dianí v obci prednesená na OZ dňa 9.12.2021 

5. Informácia starostu obce o dianí v obci 
Starosta obce podal správu o dianí v obci za obdobie od 9 .9. 2021 

do 9.12.2021: 
v v 

- ZSsMS 
Vďaka dotácii získanej z BSK sme počas leta pokračovali na 
dokončení terénnych úprav okolia školy. Teraz to bol chodník vo 
vnútri areálu a kvetinový záhon pod oblokmi budovy. Je však 
pravdou, že peniaze na automatické závlahy nám už nestačili a tak 
sa trocha obávam o udržateľnosť tohto projektu. Aby sme zaručili, 
že záhony budú pekné celoročne, bude nutné rozšíriť kvapôčkové 
závlahy aj sem. 

- Park pri KD 
V rámci starostlivosti o zeleň v obci sme museli opätovne pristúpiť 
k vyrezaniu suchých a poškodených stromov v parkoch. Naj viac 
trpia zmenou klímy brezy. Každoročne je to niekoľko stromov, 
ktoré vyschnú. Aby sa nestalo, že zrazu budú parky bez zelene, 
staráme sa aj o novú výsadbu či už stromov, alebo aj kvetinových 
záhonov. Celá rada drevín a kvetín bola vysadená teraz na jeseň 
v parku pri KD a časť v centre obce. Financovanie je hradené 
z peňazí získaných z Envirofondu a z poplatkov hradených 
občanmi pri výrube stromov. 

- Zábradlie vjazd do Jazera 
Dokončili sme osadenie nového zábradlia nad hydromelioračným 
kanálom pri vstupe do časti Jazero v smere od Veľkých Levár. 
Zábradlie má podľa dohody povrchovú úpravu zinkovaním, takže 
dúfame, že bude slúžiť dlhé roky. 

- Zberný dvor 
Na zbernom dvore sme vybudovali oplotenie novo prikúpenej časti 
pozemku a vyčistili sme dvor od BRKO. Neuveriteľne pomaly sa 
dostávame do fázy spustenia váhy a elektronického prepojenia 



systémov. Dnes sme vo fáze, že dodávateľ potvrdil sfunkčnenie 
prepojenia systémov teraz v decembri, no zobral nám tak možnosť 
akéhosi prechodného obdobia na vyskúšanie systému v praxi. Aby 
som predišiel zmätkom v januári 2022, rozhodol som, že na 
zbernom dvore budú v prvých dňoch jeho prevádzky v novom 
režime asistovať viacerí zamestnanci OÚ. 

- Dažďová kanalizácia na ulici Kozia 
Je dokončená aj štvrtá posledne plánovaná časť dažďovej 
kanalizácie v tomto roku. Ide o prepojenie ulice Nová a Hoštáky, 
čím sme odstránili veľký problém s hromadením dažďovej vody na 
križovatke ulíc Nová a Kozia. (Pre inf o riešili sme ulicu 
Oslobodenia up. Horváthovej, ulicu Pod Oborou, križovatku ulíc 
Kozia a Nová, no a podarilo sa začať aj ulicu Pri Plavisku) 

- Frézovanie dažďovej kanalizácie pri Mendosíne 
Po presune financií, ktoré boli určené na opravu chodníka pri múre 
cintorína, sme opravili dva upchaté priechody pod cestami. Staré 
potrubie bolo upchaté hrubou vrstvou koreňov a tieto 
už neprepúšťali takmer žiadnu dažďovú vodu. Konkrétne to bolo 
prepojenie kanálov medzi Mendosínom a druhou stranou štátnej 
cesty a taktiež prepojenie kanálov pri odbočení zo štátnej cesty 
smerom na Hoštáky. Zostalo ešte vyčistenie časti kanála medzi 
Mendosínom a cintorínom. Toto sme už nestihli, no máme aspoň 
kúpené potrubie na výmenu plánovanú teraz už v budúcom roku. 

- Oprava výtlkov 
Stihli sme opraviť aj väčšinu výtlkov, no problém máme 
prekvapivo s tými malými. Hrubé zrno vrecovaného asfaltu nám 
zle chytá do malých škár a týchto následne pribúda. Je dobré, že 
v návrhu budúcoročného rozpočtu sa nachádzajú aj peniaze na 
opravu ciest. 

- Starý kultúrny dom 
Peniaze na opravu starého kultúrneho domu sú uvoľňované iba 
sporadicky podľa možností. Išlo o veľkú hanbu našej obce, a som 
rád, že sme aspoň trochu pokročili. Vybrali sme sa náročnejšou 



cestou a to cestou zachovania pôvodnej výzdoby fasády. 
Komplikované šambrány a fasádne profily opravu predražujú. Dnes 
je možné na stene od kostola vidieť ako by mohla fasáda vyzerať. 
Máme tu dokončené už štyri obloky a rád by som budúci rok 
dokončil aspoň túto stenu. My sme si na tú schátranosť už zvykli, 
no nie je nič horšie ako stará ošarpaná obecná budova v centre 
obce. 

- Tretia studňa 
Aj tento rok sme riešili ďalšie vodné zdroje, ktoré by bolo možné 
využiť pre zásobovanie obce vodou. V okolí obce sa nachádza 
viacero skúšobných vrtov, keď sa bývalí starostovia pokúšali nájsť 
vhodný vodný zdroj pre obec. Po rôznych odporúčaniach 
odborníkov sme sa na OZ rozhodli vyčistiť starú vŕtanú studňu, 
ktorá síce nie je hlboká, no nachádza sa v blízkosti vodárne. Jarné 
čerpacie skúšky dopadli dobre a tak sme studňu teraz na jeseň 
vyčistili a zrekonštruovali. Bude potrebné vybaviť ešte veľa 
povolení, a následne bude tvrdým orieškom čistenie vody. Filtre už 
teraz pracujú na plný výkon, no bez skúšok nedokážeme posúdiť, či 
na spustenie tretej studne budú stačiť. Veľmi dobré je, že práce 
zatiaľ pokračujú úspešne. 

- Prístavba zdravotného strediska 
Práce na prístavbe počas leta viazli, no na jeseň sa opätovne 
rozbehli. Dnes už je prístavba pod strechou a peniaze určené na 
tento rok sú preinvestované. Zhotoviteľ napriek tomu na prácach 
pokračuje, pričom je v pláne budovu ešte do Vianoc úplne 
uzatvoriť a pokračovať na prácach aj v zimných mesiacoch . 

.., 
- Stadión - tribúna 
Na základe požiadavky zhotoviteľa bol vo štvrtok dňa 18.11.2021 
vykonaný mimoriadny kontrolný deň na budove futbalovej tribúny, 
kde opravujeme poškodenú hydroizoláciu. Prítomný som bol ja, 
stavebný dozor, zástupca firmy Resicon a Milan Šišolák ako 
zástupca poslancov a ŠK. Vzhľadom k nízkym teplotám sme boli 
požiadaný o akceptáciu požiadavky zastavenia prác až do zlepšenia 
situácie. Keďže porušenie technologických postupov by znamenalo 
aj zánik záruky, pristúpili sme na návrh, že stavba bude 



zakonzervovaná, tribúna zakrytá fóliami a pokračovať sa bude za 
priaznivejšieho počasia. 

- Havária na filtračnom zariadení na obecnej vodárni 
V nedeľu 21.11.2021 sme mali poruchu na vodárni, keď prišlo 
k závade na spätnej klapke na čerpadle v hlavnej studni. Toto malo 
za následok narušenie chlórovacieho cyklu vo filtračnej stanici. 
Závada bola ešte behom dňa odstránená, no spôsobila čiastočný 
výpadok zásobovania vodou obyvateľov obce. Aby toho nebolo 
málo, deň na to sa v čerpacej stanici zasekli až dva cca 2 ročné 
tlakové spínače a tlak v systéme sa na niekoľko hodín dvihol 
o jeden a pol atmosféry. Táto porucha spôsobila haváriu na troch 
prípojkách vody. Dvoch v časti jazero a tretiu priamo na starom 
hrdzavom potrubí na prípojke vody do KD. 

- Územný plán (zmeny a doplnky č.2) 
Práce na zmenách a doplnkoch č.2 pokračujú nasledovne: 
Obstaranie ZaD územného plánu obce bude zabezpečovať Ing.arch. 
Jana Zlámalová. 
Spracovateľka ZaD územného plánu obce zostáva Ing.arch. 
Žolnayová. 
Časové plnenie sa odvíja od termínu vyhotovenia ÚPD - zmien 
a doplnkov územného plánu obce Závod spracovateľom ako aj od 
ich prerokovania v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení noviel. 
Prípravou zadania pre zmenu a doplnok Územného plánu obce som 
bol poverený OZ na júnovom zastupiteľstve uznesením č.54/2021. 
Následne som inicioval stretnutie všetkých poslancov a prizval ich 
na Komisiu stavebnú a životného prostredia k vykonaniu 
špecifikácie požadovaných zmien a doplnkov. Toto stretnutie sa 
uskutočnilo dňa 30.9.2021. Na stretnutí sa prerokovalo 13 návrhov, 
ktoré boli dovtedy predložené. V novembri pribudla ešte jedna 
žiadosť od Jána Prelca a manželky Ireny na lokalitu Priečne. 
Všetky návrhy som osobne doručil spracovateľke ZaD p. 
Žolnayovej. 
Teraz sú tri možnosti. 



1. Spracovateľ pripraví cenovú ponuku na spracovanie všetkých 
doručených návrhov. 

2. Spracovateľ pripraví cenovú ponuku na spracovanie zmien 
odporučených komisiou na spoločnom stretnutí dňa 30.9.2021, 
bez toho, že by sme návrhy schvaľovali v OZ. (Chýba tam 
prerokovanie posledného návrhu od p.Prelca) 

3. Tretia možnosť je návrhy schváliť v OZ a len na tieto pripraviť 
cenovú ponuku od spracovateľa. (Toto je odporúčaný variant aj 
od spracovateľa a aj od obstarávateľa.) 

V súčasnosti spracovateľka p. Žolnayová čaká na vyjadrenie obce. 

- Súdne sporv 
Kompletnú správu o stave súdnych konaní predkladám v prílohe. 

- Eurofondy 
Na podnet viacerých poslancov som pozeral na aktuálnu výzvu pre 
možnosť budovania športovej haly resp. telocvične. Termín 
podania je do konca januára 2022. Nedokážeme to stihnúť - teda 
vyhotovenie PD a zabezpečenie územného a stavebného konania. 
Opakujem moje slová z leta tohto roku - ak chceme aby sme 
z eurofondov ešte niečo mali, musíme sa dohodnúť a zadať pokyny 
k spracovaniu PD. Dnes vypracovanie PD vrátane povolení trvá aj 
viac ako pol roka. Ak to neurobíme a aspoň sa nepokúsime, naše 
deti a vnuci nám to raz vytknú! 





• MPH advocates Slovakia 

RVC Senica s.r.o. 

M. Nešpora 925/8 
Senica 905 01 

V Bratislave, 06.12.2021 

Poskytnutie informácií v súvislosti s auditom účtovnej závierky Obce Závod k 06.12.2021 

Vážení, 

v súvislosti so žiadosťou, ktorú sme od Obce Závod, so sídlom Sokolská 243, 908 72 Závod, IČO: 
00310158 (ďalej aj ako „Klient") obdržali, nižšie uvádzame Klientom požadované informácie 
týkajúce sa vymedzených skutočností, v súvislosti s ktorými bola advokátska kancelária Ma lata, 
Pružinský, Heqeduš & Partners s. r. o. (ďalej aj ako „MPH") požiadaná o poskytnutie 
poradenských služieb alebo o právne zastupovanie. Uvedené informácie sú poskytované 
výlučne pre účely prípravy a auditu účtovnej závierky Obce Závod za finančné obdobie končiace 
31.12.2021. 

1.) Súdne procesy (aktívne a pasívne} 

Spisová značka 3Cob 178/2019 

Súd a zákonný sudca Krajský súd v Bratislave 

Strany konania Žalobca: BCI, a.s. 
spoločnosť so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01 
Žilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Žilina, odd.: Sa, vložka č. 237/L, IČO: 31617 794 

Žalovaný: Obec Závod (žalovaný) 

Opis charakteru súdneho sporu o zaplatenie 2.182.562,12 EUR s príslušenstvom 

Ma lata, Pružinský, HegedOš & Partners s.r.o. 
Twin City Tower • Mlynské nivy 10 • 821 09 Bratislava• T + 4212 3211 30 31 • office@actlegal-mph.com 
ICO: 47 239 921 • DIC: 2023581593 • zapísaný na OR OS BA 1., oddiel sro, vložka číslo: 824B1/B 

act legal offlces 

Amsterdam 
Bratislava 
Bucharest 
Budapest 
Frankfurt 

MIian 
Prague 
Vlenna 

warsaw 

actlegal.com 
actlegal-mph.com 



• Predmet sporu Žalobca pre žalovaného zhotovoval dielo - stavba 
„Závod - kanalizácia II. etapa" na základe uzatvorenej 
zmluvy o dielo č. 2/2012 zo dňa 17.09.2012, v znení jej 
dodatku č. 1. 

Žalobca sa žalobou zo dňa 13.07.2017 domáha 
zaplatenia sumy 2.182.562,12 EUR s príslušenstvom. 
Žalobca na zhotovenie diela využíval hlavných 
subdodávateľov, spoločnosti OHL Pozemné stavby 
a.s. (teraz ako OHL ŽS SK, a.s.), UNISTAV spol. s r.o. a 
TuCon, a.s. (ďalej aj ako „subdodávatelia"). 

žalovaného subdodávatelia upozorňovali na platobnú 
disciplínu žalobcu vo vzťahu k úhradám faktúr 
subdodávateľov vystavených za práce uskutočnené pri 
zhotovení diela. Následne bolo žalovanému 
oznámené, že došlo k postúpeniu pohľadávok zo 
žalobcu na subdodávateľov. Neskôr zmluvy 
o postúpení žalobca spochybnil a označil ich za 
neplatné. 

Keďže žalovaný bol v stave právnej neistoty ohľadom 
toho, kto je jeho veriteľom, návrhom zo dňa 
21.03.2014 podal na Okresný súd Žilina návrh na 
prijatie peňažných prostriedkov do súdnej úschovy 
(konanie spis. zn. 15U/2/2014). Okresný súd Žilina 
súhlasil s návrhom žalovaného a z dôvodu, že 
považoval spornosť medzi žalobcom 
a subdodávateľmi ohľadom toho, kto je veriteľom 
pohľadávky voči žalovanému, prijal prostriedky vo 
výške 2.160.712,65 EUR do súdnej úschovy. Zložiteľ 
v tomto konaní je žalovaný, pričom ako možných 
oprávnených označil žalovaný žalobcu 
a subdodávateľov. Okresný súd Žilina vydá zložené 
prostriedky tomu subjektu, ktorý preukáže, že je 
oprávnený na ich obdržanie. Uznesením Okresného 
súdu Žilina zo dňa 11.01.2017, sp.zn. 15U/2/2014 
Okresný súd Žilina opakovane zamietol žiadosť 
jednotlivých príjemcov o vydanie predmetu úschovy. 
Všetci označení príjemcovia sa voči rozhodnutiu 
odvolali. Na základe uvedeného bude o rozhodnutí 
súdu prvého stupňa rozhodovať Krajský súd v Žiline. 
Nakolko úschova ako taká je nesporovým konaním, 
Okresný súd Žilina nemôže sám rozhodnúť o tom, 
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- ktorý subjekt takéto oprávnenie má alebo nemá. 
Spornosť práva sa rozhodol žalobca odstrániť tak, že 
na Okresnom súde Malacky podal na žalovaného 
žalobu. 

O podanej žalobe rozhodol Okresný súd Malacky súd 
svojím rozsudkom zo dňa 17.04.2019, ktorým 

(i) žalobu žalobcu zamietol 

a 

(ii) žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na 
náhradu trov súdneho konania v rozsahu 100%. 

Predmetný rozsudok Okresného súdu Malacky 
následne napadol žalobca svojím odvolaním zo dňa 
24.06.2019, ktorým žalobca žiada, aby Krajský súd 
v Bratislave odvolaním napadnutý rozsudok 
okresného súdu zmenil tak, že žalobe žalobcu v celom 
rozsahu vyhovie. 

Po tom, čo žalovaný dňa 31.07.2019 zaslal Okresnému 
súdu Malacky svoje vyjadrenie k spomenutému 
odvolaniu žalobcu zo dňa 24.06.2019 (tzv. dupliku), 
súd dňa 25.09.2019 predložil vec na rozhodnutie 
Krajskému súdu v Bratislave. 

Krajský súd v Bratislave vo veci zatiaľ žiadnym 
spôsobom nerozhodol, nenariadil žiadne 
pojednávanie a ani nevykonal žiadne iné procesné 
úkony. 

Nárok 2.182.562,12 EUR s príslušenstvom pozostávajúci z: 

i. 2.157.396,76 EUR (neuhradená časť faktúry); 

ii. úrok z omeškania vo výške 9,25% ročne zo sumy 
383.922,87 EUR od 04.1.2014 do 31.03.2014, ktorý 
predstavuje sumu 8.464,71 EUR; 

iii. zmluvná pokuta vo výške 0105% denne zo sumy 
383.922,87 EUR od 04.1.2014 do 31.03.2014, ktorá 
predstavuje sumu 16-700,65 EUR. 

3 



• Stav k 06.12.2021 Možno predpokladať, že Krajský súd v Bratislave 
rozhodne vo veci bez nariadenia pojednávania. 

Dátum vyhlásenia rozhodnutia však nie je možné 
v súčasnosti odhadnúť, keďže krajský súd je v tejto veci 
už dlhšie nečinný. 

Stanovisko obce v spore Žalovaný: 

1. poukazuje na existujúcu spornosť otázky kto je 
veriteľom, t.j. oprávneným subjektom na plnenie 
žalovanej sumy - pričom prízvukuje, že spornosť 
existuje medzi žalobcom a jeho subdodávateľmi; 

11. popiera to, že žalobca preukázal, že je z titulu 
jeho hmotnoprávneho postavenia veriteľom 
žalovanej; 

111. upozorňuje na skutočnosť, že žalovaný zložil do 
súdnej úschovy peňažné prostriedky, ktorých sa 
domáha žalobca v časti jeho nároku vo výške 
2.157.396,76 EUR, čím došlo k splneniu záväzku. 

Posúdenie pravdepodobnosti 
priaznivého alebo nepriaznivého 
výsledku 

Mieru možného úspechu žalovaného v spore je možné 
ohodnotiť na 70%. 

Odhad, ak sa dá urobiť, čiastky 
alebo rozsahu možnej straty 
(alebo zisku) 

Okresný súd Žilina prijal prostriedky vo výške 
2.160.712,65 EUR do súdnej úschovy, t.j. v prípade 
prehry v spore pred Okresným súdom Malacky bude 
mať žalobca záujem sa uspokojiť z týchto 
prostriedkov. 

Spisová značka 31( 187/2018 

Súd a zákonný sudca Okresný súd Malacky 

Strany konania žalobcovia: 

1) TuCon, a. s., IČO: 44 802 030, sídlom K cintorínu 63, 
010 04 Žilina; 
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CD 
2) UNISTAV spol. s r. o., IČO: 31 409 539, sídlom 
Priemyselná 279, 905 01 Senica; 
3) OHL ŽS Slovakia, a .s., IČO: 31 365 701, sídlom 
Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava - Rača, 

Žalovaný: Obec Závod (žalovaný) 

Opis charakteru súdneho sporu o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

Predmet sporu Žalobca sa žalobou zo dňa 29.06.2018 domáha určenia 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, diela - stavba 
,,Závod - kanalizácia II. etapa". 

Medzi žalobcami (OHL ŽS SK, a.s., UNISTAV spol. s 
r.o. a TuCon, a.s.) a tretím subjektom (spoločnosť BCI, 
a.s. ako hlavný zhotoviteľ diela) existoval a existuje 
spor o platnosť zmlúv o postúpení pohľadávky. 

Napriek spornosti tejto otázky sa žalobcovia 
domáhajú touto žalobou určenia, že k Dielu majú 
vlastnícke právo, keďže medzi žalobcami a BCI, a.s. 
bola dohodnutá výhrada vlastníckeho práva. BCI, a.s. 
teda mohlo nadobudnúť vlastnícke právo k dielu iba po 
úhrade zmluvnej ceny dohodnutej subdodávateľmi. 
Žalobcovia tvrdia, že nakolko BCI, a.s. nenadobudlo 
vlastnícke právo k dielu kvôli nesplneniu záväzku 
uhradenia zmluvnej ceny, nemohlo toto prejsť ani na 
žalovaného. 

V prebiehajúcom súdnom konaní bolo okrem žaloby a 
repliky žalobcov predložené Okresnému súdu Malacky 
aj vyjadrenie a duplika žalovaného zo dňa 21.05.2019, 
v ktorým žalovaný poukázal na zjavnú nedôvodnosť 
žaloby spochybňujúcej jeho vlastnícke právo ku 
kanalizácii. 

Žalobcovia predložili dňa 16.12.2020 okresnému návrh 
na prerušenie konania, ktorým súdu navrhli, aby až do 
rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní žalobcov 
voči rozsudku Krajského súdu Žilina sp. zn. 
13Cob/207/2019 zo dňa 27.05.2020, Okresný súd 
Malacky prerušil súdne konanie vedené pred týmto 
súdom (žalobcovia vo svojom návrhu na prerušenie 
konania argumentovali tým, že prebiehajúce súdne 
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- konanie môže byť ovplyvnené rozhodnutí dovolacieho 
súdu o dovolaní smerujúcom voči uz vyššie 
spomenutým rozhodnutiam súdu prvej a druhej 
inštancie, ktoré konštatovali neplatnosť zmlúv 
o postúpení pohľadávok uzatvorených medzi 
žalobcami a obchodnou spoločnosťou BCI, a.s. dňa 
30.10.2013). 

K spomenutému návrhu na prerušenie konania sa 
vyjadril žalovaný svojím podaním zo dňa 10.03.2021, 
v ktorom okresný súd požiadal, aby návrhu žalobcov 
na prerušenie súdneho konania nevyhovel (žalovaný 
svoj návrh odôvodnil najmä poukazom na skutočnosť, 
že otázka platnosti zmlúv o postúpení pohľadávok 
uzatvorených medzi žalobcami a obchodnou 
spoločnosťou BCI, a.s. dňa 30.10.2013 je pre súdne 
konanie prebiehajúce aktuálne pred Okresným súdom 
Malacky právne absolútne irelevantná). 

Následne, dňa 12.02.2021, žalobcovia predložili súdu 
aj návrh na zmenu žaloby reflektujúci skutočnosť, že 
na základe uzatvorenia zmluvy o prevode 
spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti (ktorú 
žalobcovia uzatvorili dňa 04.02.2021), došlo 
v predmetnom súdnom konaní k zániku aktívnej 
vecnej legitimácie žalobcu 3/ (predmetným návrhom 
požiadali žalobcovia súd o zmenu žaloby spôsobom, 
ktorý nemá zásadný vplyv na predmet konania-keďže 
v prípade, ak súd tomuto návrhu vyhovie, budú 
namiesto pôvodných troch žalobcov vystupovať ďalej 
v konaní už len dvaja žalobcovia). 

Okresný súd Malacky ku dňu vypracovania tohto 
prehľadu žiadnym spôsobom nerozhodol ani o návrhu 
žalobcov na prerušenie konania, ani o návrhu žalobcov 
na zmenu žaloby a nenariadil vo veci ani žiadne 
pojednávanie. 

Nárok Určenie, že žalobcovia sú vlastníkmi diela - stavba, 
,,Závod - kanalizácia II. etapa". 

Stav k 06.12.2021 Konanie sa nachádza na konci úvodnej fázy - v ktorej 
žalobcovia a žalovaný v zmysle platného Civilného 
sporového poriadku využili všetky procesné možnosti 
predložiť súdu písomné vyjadrenia k veci. 
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- 
V rámci ďalšieho procesného postupu možno v blízkej 
budúcnosti očakávať vydanie rozhodnutie, ktorým 
bude vyhovené návrhu žalobcov na zmenu žaloby 
a tiež nariadenie prvého pojednávania vo veci (to 
samozrejme len v prípade, že súd nerozhodne 
o prerušení konania, tak ako to v súčasnosti žiadajú 
žalobcovia). 

Stanovisko obce v spore Žalovaný v spore tvrdí, že: 

i. žalobcovia nie sú vecne aktívne legitimovaným 
subjektom na podanie tejto žaloby - žalobcovia 
zvolili nesprávny typ žaloby; 

ii. neexistuje naliehavý právny zaujern na určení 
vlastníckeho práva k dielu - táto žaloba nemôže 
napÍňať svoj preventívny účel - má pred ňou 
totižto prednosť žaloba na plnenie, ktorú mali 
žalobcovia podať voči spoločnosti BCI, a.s.; 

iii. zmluvné dojednania medzi hlavným 
zhotoviteľom (BCI, a.s.) a jeho subdodávateľmi 
(žalobcovia) nemôžu negovať zmluvné 
dojednania medzi zhotoviteľom (BCI, a.s.) a 
objednávateľom (žalovaný), t.j. úpravu 
nadobudnutia vlastníckeho práva nemôžu 
subdodávatelia (žalobcovia) a hlavný zhotoviteľ 
dohodnúť tak, aby táto pôsobila na úkor skôr 
uzatvorených zmluvných záväzkov učinených 
s objednávateľom - žalovaným. 

Posúdenie pravdepodobnosti 
priaznivého alebo nepriaznivého 
výsledku 

Mieru možného úspechu žalovaného v spore je možné 
ohodnotiť na 70%. 

Odhad, ak sa dá urobiť, čiastky 
alebo rozsahu možnej straty 
(alebo zisku) 

V prípade neúspechu bude najväčší negatívny 
dôsledok spočívať v tom, že dielo, ktoré bolo doteraz 
evidované ako majetok Obce Závod bude prisúdené 
žalobcom, t.j. títo budú vlastníkmi stavby Závod - 
kanalizácia II. etapa. 
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- Spisová značka 

Súd a zákonný sudca Okresný súd Žilina 

Strany konania Zložiteľ: Obec Závod 

Príjemcovia: 
1) BCI, a. s., IČO: 31 617 794, so sídlom Mydlárska 
8718/7A, 010 01 Žilina; 
2) OHL ŽS Slovakia, a. s., IČO: 31 365 701, so sídlom 
Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava - Rača; 
3) TuCon, a. s., IČO: 44 802 030, so sídlom K cintorínu 
63, 010 04 Žilina; 
4) UNISTAV spol. s r. o., IČO: 31 409 539, so sídlom 
Priemyselná 279, 905 01 Senica; 

Opis charakteru súdneho sporu súdne konanie vo veci vydania predmetu súdnej 
úschovy (peňažnej čiastky vo výške 2.160.712,65 EUR) 

Predmet sporu Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 03.04.2014 prijal 
pre príjemcov 1/ až 4/ od zložiteľa do úschovy finančné 
prostriedky vo výške 2.160.712,65 EUR. 

Dňa 10.05.2018 bol súdu doručený návrh príjemcu 1/ 
na zváženie prerušenia tohto súdneho konania až do 
právoplatného skončenia súdneho konania vedeného 
Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 18Cb/271/2017. 

Vo vyššie spomenutom súdnom konaní vedenom 
Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 18Cb/271/2017 sa 
príjemca 1/ v pozícii žalobcu domáha nahradenia vôle 
príjemcov 2/ až 4/ v súvislosti s (týmto) konaním 
o vydanie predmetu súdnej úschovy vedeným pred 
Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 15U/2/2014. 

Je dôležité dodať, že Okresný súd Žilina rozsudkom vo 
veci sp. zn. 18Cb/271/2017 zo dňa 16.05.2019 vyhovel 
žalobe príjemcu 1/ v plnom rozsahu a nahradil súhlas 
príjemcov 2/ až 4/ s vydaním predmetu úschovy 
z úschovy Okresného súdu Žilina. 
Pred Okresným súdom Žilina sú zároveň vedené aj 
ďalšie súdne konania (a to súdene konanie sp. zn. 
10Cb/25/2017, sp. zn. 10Cb/53/2017 a sp. zn. 
25(/26/2017), v ktorých príjemcovia 2/ až 4/ žalujú 
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• príjemcu 1/ o nahradenie jeho súhlasu s vydaním 
predmetu úschovy práve v prospech príjemcov 2/ až 
4/. 

Všetky vyššie označené konania (teda konania sp. zn. 
10Cb/25/2017, sp. zn. 10Cb/53/2017 a sp. zn. 
25(/26/2017) sú v súčasnosti prerušené až do 
právoplatného rozhodnutia veci vedenej pred 
Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 18Cb/271/2017. 

Možno pripomenúť, že v prebiehajúcom súdnom 
konaní vedenom pred Okresným súdom Žilina pod sp. 
zn. 15U 2/2014 príjemcovia 1/ až 4/ požiadali súd 
o vydanie predmetu úschovy. 

Príjemca 1/ nesúhlasí s vydaním predmetu úschovy 
príjemcom 2/ až 4/ a príjemcovia 2/ až 4/ nesúhlasia 
s vydaním predmetu úschovy príjemcovi 1/. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti súd v tomto 
(prebiehajúcom) konaní už v minulosti konštatoval, že 
z dôvodu, že prebiehajúce súdne konanie závisí od 
vyriešenia otázky, ktorú nie je súd v tomto konaní 
oprávnený riešiť (keďže súd nie je oprávnený nahradiť 
vôľu/súhlas ktoréhokol\tek z príjemcov s vydaním 
predmetu úschovy inému príjemcovi), Okresný súd 
Žilina svojím uznesením č. k. 15U/2/2014-715 zo dňa 
11.11.2019 rozhodol o prerušení prebiehajúceho 
súdneho konania, a to až do právoplatného skončenia 
konania vedeného pred Okresným súdom Žilina pod 
sp. zn. 18Cb/271/2017. 

Na základe odvolania príjemcu 1/ až 3/ voči výrokom II. 
a III. rozsudku Okresného súdu Žilina vo veci sp. zn. 
18Cb/271/2017 zo dňa 16.05.2019, však Krajský súd 
v Žiline ako súd odvolací (pol roka po spomenutom 
prerušení súdneho konania) rozsudkom 
č. k. 13Cob/207/2019-776 zo dňa 27.05.2020 rozsudok 
súdu prvej inštancie v jeho napadnutej časti ako vecne 
správny potvrdil (rozsudok odvolacieho súdu 
nadobudol právoplatnosť dňa 19.06.2020). 

S ohľadom na vyššie uvedenú skutočnosť (teda 
s ohľadom na právoplatné skončenie súdneho konania 
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CD 
vedeného pred Okresným súdom Žilina vo veci sp. zn. 
18Cb/271/2017) spôsobujúcu odpadnutie prekážky, pre 
ktorú nebolo možné v prerušenom súdnom konaní 
pokračovať, Okresný súd Žilina dňa 24.06.2020 najprv 
prostredníctvom svojho uznesenia vo veci 
č. k. 15U/2/2014 - 785 rozhodol o pokračovaní 
súdneho konania a následne, dňa 14.05.2021 rozhodol 
aj vo veci samej, a to tak, že svojím uznesením 
č. k. 15U/2/2014-887 vydal obchodnej spoločnosti BCI, 
a.s. (teda príjemcovi 1/) z úschovy finančné prostriedky 
vo výške 2.160.712,65 EUR. 

Dňa 30.06.2021 bolo právnemu zástupcovi zložiteľa 
doručené odvolanie príjemcu 3/ zo dňa 26.05.2021 
a odvolanie príjemcu 4/ zo dňa 14.05.2021, ktorými 
dotknutí účastníci konania o vydanie predmetu 
úschovy napadli uznesenie Okresného súdu Žilina vo 
veci č. k. 15U/2/2014-887 zo dňa 14.05.2021 (teda 
rozhodnutie, ktorým tento okresný súd rozhodol 
o vydaní peňažných prostriedkov vo výške 
2.160.712,65 EUR z úschovy súdu, do ktorej boli 
zložené zložiteľom za účelom splnenia jeho 
peňažného záväzku). 

Následne, dňa 20.09.2021 bolo právnemu zástupcovi 
zložiteľa doručené podanie príjemcu 4/ zo dňa 
01.07.2021 označené ako „Doplnenie odvolania 
prijemcu v 4. rade a návrh na prerušenie konania", 
ktorými dotknutý účastník konania o vydanie 
predmetu úschovy 

a. doplnil svoje odvolanie zo dňa 11.06.2021 o nový 
dôkazný prostriedok - uznesenie Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 
4Obdo/114/2020 zo dňa 07.06.2021, ktorým 
najvyšší súd odložil právoplatnosť rozsudku 
Okresného súdu Žilina vo veci sp. zn. 
18Cb/271/2017 zo dňa 16.05.2018 a rozsudku 
Krajského súdu v Žiline vo veci sp. zn. 
13Cob/207/2019 zo dňa 27.05.2020 

a 

b. navrhol, aby okresný súd prerušil toto konanie 
vedené pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 
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o - 15U/2/2014, a to až do rozhodnutia Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky o dovolaní podanom 
príjemcom 3/ a príjemcom 4/ dňa 03.08.2020. 

K predmetným odvolaniam príjemcov 3/ a 4/ (ako aj 
k dotknutému návrhu na prerušenie konania) sa 
zložiteľ vyjadril prostredníctvom podaní, ktoré 
predložil súdu v mesiacoch júl a október 2021. 

O predmetných odvolaniach príjemcu 3/ a 4/ ako aj 
o spomenutom návrhu príjemcu 4/ na ďalšie 
prerušenie súdneho konania vedeného pred 
Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 15U/2/2014, 
nebolo ku dňu spísania tohto stanoviska žiadnym 
spôsobom rozhodnuté. 

Nárok Nárok na vydanie predmetu súdnej úschovy vo výške 
2.160.712,65 EUR. 

Stav k 06.12.2021 V konaní sa v súčasnosti očakáva rozhodnutie 
odvolaniach príjemcu 3/ a 4/ voči uzneseniu Okresného 
súdu Žilina č. k. 15U/2/2014-887 zo dňa 14.05.2021. 

Stanovisko obce v spore Zložiteľ svoje stanovisko k predmetu sporu vyjadril vo 
svojom ostatnom vyjadrením zo dňa 05.10.2021, 
v ktorom opätovne zdôraznil, že riadnym podaním 
návrhu na prijatie predmetu do súdnej úschovy zložiteľ 
dostál všetkým svojím zákonným povinnostiam, ktoré 
mal ako vo vzťahu k označeniu osoby/osôb, pre ktoré 
je predmet úschovy určený, tak aj vo vzťahu 
k identifikácii dôvodu zloženia predmetného 
peňažného plnenia do súdnej úschovy. 

Posúdenie pravdepodobnosti Vzhľadom na charakter súdneho konania, ktoré je 
priaznivého alebo nepriaznivého fakticky sporom vedeným medzi príjemcami 1/ až 4/ 
výsledku navzájom a nie medzi spomenutými príjemcami 

a zložiteľom, je v posudzovanom prípade vo vzťahu 
k zložiteľovi vylúčené posudzovať otázku 
pravdepodobnosti jeho úspechu v spore. 

Odhad, ak sa dá urobiť, čiastky 
alebo rozsahu možnej straty 
(alebo zisku) 

Výsledok konania nemá vplyv na finančnú situáciu 
zložiteľa. 
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Cl 
2.) Akékolvek iné právne spory, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť finančnú situáciu 

obce/mesta 

Advokátska kancelária Ma lata, Pružinský, Heqeduš & Partners s. r. o. nemá v súčasnosti 
vedomosť o žiadnych iných sporoch. 

3.) Transakcie nad rámec bežnej obchodnej činnosti, ktoré neboli k 06. decembru 2021 
ešte ukončené 

Advokátska kancelária Malata, Pružinský, Heqeduš & Partners s. r. o. nemá v súčasnosti 
vedomosť o žiadnych takýchto transakciách. 

Toto potvrdenie je spracované ku dňu 06.12.2021 a je vypracované pre účely prípravy a 
overovania účtovnej závierky Obce Závod k dátumu 31.12.2021. Všetky informácie uvedené 
v tomto potvrdení sú dôverné. Ak by ste mali k potvrdeniu akékolvek otázky, prosím, obráťte 
sa na našu advokátsku kanceláriu. 

S pozdravom 

Malata, Pružinský, Heqedíiš & Partners s. r. o. 
JUDr. Milan Malata, advokát a konateľ 
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