
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode 

konaného dňa 9. júna 2022 

Prítomní: Ing. Peter Vrablec, Richard Rusňák, Ing. Milan Šišolák, Ing. Juraj Kopiar, Ján 
Prelec, Mgr. Iveta Balejčíková, Bc. Michal Duška, Ing. Mária Stredová 

Ospravedlnení : Patrik Michálek, Dušan Majzún, Alojz Krajčír 

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. Zmena rozpočtu obce 
8. Použitie rezervného fondu 
9. Záverečný účet obce k 31.12.2021 
1 O. Individuálna účtovná závierka-obce k 31.12.2021 a správa audítora k individuálnej 
účtovnej závierke k 31.12.2021 
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu Záverečného účtu obce k 31.12.2021 
12. Plán kontrolnej činnosti na II polrok 2022 
13. VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území 
obce Závod 
14. Správa ústrednej inventarizačnej komisie v Závode o výsledku inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov k 31.12.2021 
15. Rôzne 
16. Uznesenia 
17. 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 
pozmenený bod 9 sa vymenil s bodom 11. Takže najskôr pani kontrolórka podala stanovisko 
k Návrhu záverečného účtu a až následne v ďalšom bode sa schvaľoval Záverečný účet obce 
Závod. 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Mária Stredová, Richard Rusňák 

3. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Ing. Milan Šišolák , Ing. Juraj Kopiar 



4. Kontrola uznesení 
Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 24.3.2022 predniesol 
starosta obce Ing. Peter Vrablec. Uznesenia boli splnené. 

5. Informácia starostu o dianí v obci 
Starosta podal správu o dianí v obci a zameral sa na tieto body: 
Zdravotné stredisko 
Práce na novej ambulancii sú dokončené. Termín kolaudácie je plánovaný na 22.6.2022 
Udržiavacie práce na 1. poschodí objektu zdravotného strediska pokračujú. 

Tribúna na futbalovom štadióne 
Práce ukončené, bez nejakých prekvapení. Teraz si futbalisti dokončujú osadenie lavíc. 

Oplotenie štadióna 
Získali sme dotáciu 3 OOO,- eur od Nadácie EPH na dokončenie oplotenia na futbalovom 
štadióne. Materiál je objednaný, práce budeme riešiť v spolupráci s ŠK Závod. 

Cintorín - projekt 
Dňa 13.4.2022 bolo PPA Bratislava vydané Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP vo výške 
60 451,21 eur. Ďalším krokom bude podpísanie zmluvy a kontrola VO. Ak sa podarí, budeme 
radi keď začneme stavať niekedy koncom letných prázdnin. 

Dotácia z BSK 
Obci sa podarilo sa získať aj dotáciu z BSK, tento rok na vybudovanie cyklo chodníka. - 
Nepôjde o vybudovanie cyklochodníka, ale o osadenie značenia, smerových a textových 
tabuliek, odpočívadla a mapy umiestnenej v strede obce. 

Vodáreň 
Dodávka chlórovacieho zariadenia z Nemecka meškala. Napokon 6.júna 2022 zariadenie 
dorazilo a začalo sa hneď aj montovať. Dnes ho skúšali, no do prevádzkového režimu ho dáme 
po vykonaní viacerých skúšok a testov. 

Vykonali sme oplotenie tretej studne. 
Studne sú zatiaľ v poriadku a idú na plný výkon. 
Pre predstavu uvediem zopár čísiel, ako sa pohybuje spotreba vody počas týždňa a víkendu: 
Keď je bežná sobota či nedeľa, tak je denná spotreba cca 300 m3. 
Cez víkend 4. a 5. júna 2022 bola denná spotreba cca 400 m3. 
Odhad je, že bez zásadných obmedzení dokážeme dodať do systému 550 m3 za 24 hodín. Väčšie 
množstvo už naráža na kapacitné možnosti filtrov. 

Ulica Družstevná 
Asfaltovanie ulice prebehlo podľa plánu. Dokončuje sa priestranstvo (parkovisko) za Domom 
služieb a nedokončilo sa odvodnenie cesty. Tam som narazil na problém technického riešenia 
situácie. Bude nutné ešte jedno stretnutie s predsedom stavebnej komisie. 

Kultúra 
S.apríla sa uskutočnil pietny akt ako spomienka na obete 2. svetovej vojny z našej obce. 
Spomienka bola spojená s odhalením pamätnej tabule . 



21.5.2022 sa uskutočnila hasičská púť do Šaštína kde nás reprezentovali zástupcovia nášho DHZ 
V sobotu 30.4.2022 náš DHZ pripravil pre občanov kultúrnu akciu stavanie máje. Ďakujem 
týmto všetkým sponzorom a celému DHZ za pripravenie a realizáciu tejto aktivity. 
4.6.2022 Fsk Lanšper a o.z. Záhorácky folklór pripravili pre občanov kultúmospoločenskú akciu 
- Frolova notečka. Obec pri akcii spolupracovala najmä propagáciou podujatia a zabezpečením 
priestorov a zodpovedného pracovníka. 

StarýKD 
Šarnbrány a podhľady podľa historickej predlohy budú zo severnej strany takmer hotové. 
Upozorňujem len, že na fasádu bohužiaľ peniaze už nebudú. 

Cesty 
6. 6. 2022 sa nám prepadla cesta na križovatke od Mendosína smerom do ulice Nad Jazierkom. 
Následne srne zabezpečili výstražné značenie a 7. 6.2022 srne diamantovým kotúčom zarezali 
asfalt aby sa mohlo začať na havarijných prácach. Súčasne sa zarezali aj asfalty: 

- pri Cintoríne smer Mendosíno - kvôli výmene potrubia na dažďovej kanalizácii 
- na križovatke ulíc Nad Jazierkom a Kozia - obidve strany zničeného okraja cesty 
- odbočka do časti Jazero - zarezanie zničeného okraja cesty 
- odbočka z ulice Pekárskej na Mierovú- zarezanie zničeného okraja cesty. 
Teraz nasledujú postupné opravy - teda odstránenie poškodenej časti vozovky, betónovanie 
a asfaltovanie. Neviem odhadnúť ako rýchlo to dokážeme, ale z hľadiska priority to bude práca, 
ktorú budem uprednostňovať. 

Kosenie 
Keďže kosačka s pojazdorn na kosenie väčších plôch má už 15 rokov, reálne dosluhuje. 
Upozorňujem, že každým dňom sa môže stať, že doslúži. Až sa stane, bude treba rýchlo 
reagovať a preto pokiaľ nerozhodneme dnes inak, navrhujem, aby v prípade takejto havárie boli 
informovaní členovia finančnej komisie a s nimi by som doriešil obstaranie novej kosačky. 

Odpadové hospodárstvo 
V prvom rade chcem veľmi poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o zabezpečenie a priebeh veľkého upratovacieho dňa, ktorý sa uskutočnil 9.4.2022. Napriek nie 
celkom vhodnému počasiu srne boli svedkami vydarenej akcie, ktorá len potvrdila, že životné 
prostredie už dávno v našej obci nie je vedľajšou témou. 

Veľmi sa chcem aj touto formou poďakovať Branislavovi Gašpárkovi, ktorý v rámci Dňa zeme 
už tretí krát (27.5.2022) prišiel upratať čierne skládky do našej obce aj so svojimi kolegami 
z firmy GOLDE Lozorno. Bol som skutočne milo prekvapený, že bol problém vôbec nájsť 
lokalitu, kam ich poslať. 

Súdny spor 
Ako som Vás informoval o stave súdnych sporov, tak všetky tri subdodávateľské firmy z druhej 
etapy kanalizácie nás žalovali o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Prvé pojednávanie 
je vytýčené na deň 22.7.2022 o 13 hodine. Keďže súd ohl'adorn súdnej úschovy už rozhodol, že 
peniaze prináležia BCI, tak predpokladáme, že tento súdny spor bude ukončený hneď na tomto 
prvom pojednávaní. Samozrejme v náš prospech. 



Inak povedané: v právnej veci vedenej na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 31C/187/2018 
sme podaním zo dňa 15.12.2020 konajúci súd informovali o podaní dovolania voči Rozsudku 
Krajského súdu Žilina zo dňa 27.05.2020 sp. zn. 13Cob/207/2019. 

O dovolaní bolo rozhodnuté Rozsudkom Najvyššieho súdu SR zo dňa 14.12.2021 sp. zn. 
4Obdo/114/2020, dovolanie bolo zamietnuté, teda je definitívne rozhodnuté, že Zmluvy o 
postúpení pohľadávok zo dňa 30.10.2013 uzatvorené medzi žalobcami a spol. BCI, .a.s sú 
neplatné. 

6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 

Komisia finančná a nakladania s ma ietkom 
Komisia zasadala 28.4.2022, správu podala Ing. Mária Stredová - predsedníčka komisie a 
zamerala sa na nasledovné body: 

Rekonštrukcia MK na ulici Družstevná - Dodatok k zmluve 
- obec Závod dňa 1.3.2022 uzavrela Zmluvu o dielo so spoločnosťou STRABAG s.r.o., 
Bratislava na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Družstevná" v 
obci Závod. Zmluvná cena bola stanovená vo výške 54 473,21 EUR. Podľa súpisu skutočne 
vykonaných prác, sa niektoré práce neuskutočnili a niektoré sa uskutočnili v menšom rozsahu. 
Cena za skutočne vykonané práce predstavuje sumu 50 073,70 EUR s DPH. 
- komisia odporúča uzatvorenie Dodatku č. l k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 2022/F A/O 1/001, 
ktorým sa upraví zmluvná cena na sumu 50 073,70 EUR s DPH. 

Prístavba k Zdravotnému stredisku v obci Závod - Dodatok k zmluve 
- obec Závod dňa 29.4.2021 uzavrela Zmluvu o dielo so spoločnosťou KREATOR ATELIER 
s.r.o., Bratislava na zhotovenie stavby „Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci Závod. 
Zmluvná cena bola stanovená vo výške 149 929,82 EUR. Počas realizácie diela boli zistené 
neočakávané zmeny, nerealizovali sa práce vo výške 4 004,04 EUR a taktiež boli identifikované 
naviac práce, ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli známe a ani sa nemohli objektívne predvídať. 
Vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie diela. Cena za skutočne vykonané 
práce, vrátane naviac prác, predstavuje sumu 154 951,16 EUR. 
- komisia odporúča uzatvorenie Dodatku č.l k Zmluve o dielo č. 1/2021 zo dňa 29.4.2021, 
ktorým sa zníži zmluvná cena o sumu 4 004, 04 EUR za menej práce na výšku 145 925,78 EUR. 
- komisia navrhuje zmenu rozpočtu v program 15.1 Zdravotné stredisko navýšenie 
kapitálových výdavkov na dokončenie stavby Prístavba k Zdravotnému stredisku v obci Závod 
vo výške 1 O OOO,- EUR, finančné prostriedky budú použité z rezervného fondu. 
- komisia odporúča po schválení zmeny rozpočtu v OZ uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve 
o dielo č. 1/2021 zo dňa 29.4.2021, ktorým sa suma upravená Dodatkom č. 1 navýši o sumu 
9 025,38 EUR za naviac práce na výšku 154 951,16 EUR. 

Dagmar Tomková SHR - návrh nájomnej zmluvy 
- členovia komisie sa oboznámili s návrhom nájomnej zmluvy, ktorý predložila p. Dagmar 
Tornková SHR, bytom Sekule č. 700. 
Predmetom nájomnej zmluvy sú pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Závod, vo výmere 2 671,36 
m2, ktoré obhospodaruje ako samostatne hospodáriaci roľník a mieni ich využívať na účely 
poľnohospodárskej výroby. 



- komisia odporúča návrh tejto nájomnej zmluvy posúdiť po právnej stránke advokátskej 
kancelárii. 

Anna Jurkovičová - návrh na prehodnotenie ceny pozemku 
- členovia komisie sa oboznámili so žiadosťou p. Anny Jurkovičovej, bytom Závod č. 616, 
v ktorej žiada prehodnotenie ceny pozemku, nakoľko je cena vysoká. 
Menovanej bolo listom dňa 23.11.2021 oznámené, že komisia stavebná a životného prostredia 
súhlasí s predajom pozemku p.č. 752/88 o výmere 183 m2 za cenu 35,- EUR za 1 m2. Cena 
pozemku bola stanovená v zmysle uznesenia č. 16/2015 zo dňa 11.3.2015. 

komisia navrhuje, predmetnú žiadosť riešiť na najbližšom zasadnutí OZ. 

Udržiavacie práce v Zdravotnom stredisku - 1. poschodie v obci Závod 
- komisia navrhuje zmenu rozpočtu na dofinancovanie projektu „Udržiavacie práce 
v Zdravotnom stredisku" v obci Závod v programe 15.1. Zdravotné stredisko navýšenie 
bežných výdavkov, v položke údržba budov, priestorov a objektov, vo výške 12 800,- EUR (na 
zabezpečenie potrebných stavebných úprav priestoru na bývanie pre všeobecného lekára) 
a navýšenie bežných príjmov, v položke výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, 
vo výške 12 800,- EUR. 

DSS sv. Michala, n.o. Závod - odmeny 
- zamestnancom DSS sv. Michala n.o. Závod v zmysle Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve 
vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, patrí 
odmena vo výške 350,- EUR. Nárok na odmenu má 11 zamestnancov, čo predstavuje sumu 
5 205,- EUR vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie. 
- komisia odporúča zmenu rozpočtu v programe 13.4. DSS navýšenie bežných výdavkov, v 
položke bežný transfer neziskovým organizáciám, vo výške 5 205,- EUR a navýšenie bežných 
príjmov, v položke výnos dane poukázaný územnej samospráve, vo výške 5 205,- EUR. 

Parkovisko za domom služieb 
-komisia odporúča zmenu rozpočtu v programe 7 .1. Správa a údržba MK navýšenie bežných 
výdavkov, v položke Údržba budov, priestorov a objektov, vo výške 7 OOO,- EUR (na 
dokončenie odvodnenia miestnej komunikácie) a navýšenie bežných príjmov, v položke výnos 
dane poukázaný územnej samospráve, vo výške 7 OOO,- EUR. 

Žiadosť o predÍženie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi nájomníkom Marián Valoch 
a manželka Helena a prenajímateľom obec Závod, na prenájom bytu č. 3 v bytovom dome č. súp. 
244 na dobu určitú do 30.6.2023. 
-komisia odporúča schválenie predÍženia nájomnej zmluvy na prenájom bytu č. 3 v bytovom 
dome č. súp. 244 nájomníkovi Marián Valouch a manž. Helena na dobu určitú do 30.6.2023 bez 
možnosti ďalšieho predÍženia. 

Žiadosť o zaradenie medzi odberateľov s regulovanou cenou energie - DSS sv. Michala 
n.o. 



Obec Závod má uzatvorenú zmluvu na dodávku elektrickej energie s dodávateľom Energie2, 
Bratislava na dobu určitú do 31.12.2024. Komisia neodporúča reagovať na žiadosť o zaradenie 
medzi odberateľov s regulovanou cenou energie. 

Nákup polohovacích postelí do DSS sv. Michala n.o. 
Riaditeľ zariadenia predložil prieskum trhu na nákup nových polohovacích postelí do zaradenia 
DSS sv. Michala, n.o. Závod. Predpokladaná cena predstavuje sumu 14 220,- EUR. 
Komisia odporúča zaradiť nákup postelí do DSS do rozpočtu na rok 2023. 

Rekonštrukcia kotolne - DSS sv. Michala n.o. 
Na základe ústnej požiadavky riaditeľa DSS sv. Michala n.o. na zabezpečenie vykurovania 
v objekte DSS aj počas prípadnej plynovej krízy, komisia odporúča zabezpečiť vypracovanie 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne v DSS - zmena vykurovacieho média. 
- komisia odporúča použitie rezervného fondu vo výške 5 OOO,- EUR na vypracovanie 
projektovej dokumentácie rekonštrukcie kotolne v DSS sv. Michala n.o. 

Komisia stavebná a životného prostredia 
Komisia zasadala 18.5.2022, správu podal Ing. Juraj Kopiar - člen komisie a zameral sa na 
nasledovné body: 
Informácia o poplatku za miestny rozvoj 
Na poslednom zasadnutí komisie /2.2.2022/ členovia komisie chceli informáciu o poplatku za 
rozvoj a vydaných rozhodnutí na Stavebnom úrade Závod. 
Vyrubených bolo celkove 7 poplatkov za miestny rozvoj v celkovej sume 5 084,40 eur. 

Packeta umiestnenie 
Komisia stavebná a životného prostredia prejednala požiadavku záujmu firmy Packeta 
o osadenie Z-boxu v našej obci. Komisia nemá námietky na osadenie boxu, návrh miesta je pri 
KD pri malom plynomere smerom k pošte. 

Bartalská, Hrúzovci č.d, 794 
Anna Bartalská, Plavecký Štvrtok 29, Pavol Hrúz, Závod 941 a Jaroslav Hrúz, Závod 84 si 
podali žiadosť na odpredaj pozemku vo vlastníctva obce - KN C p.č. 752/1, z nej novovytvorená 
p.č. 752/180 o výmere 38 m2 - pozemok pod rodinným domom č. 794, a novovytvorená p.č. 
7 52/181 o výmere 18 m2 - predzáhradka pred rodinným domom. Komisia stavebná a životného 
prostredia odporúča odpredať iba časť pozemku- len pod rodinným domom a zarovno s dvorom 
bez predzáhradky- t.j. novovytvorená p.č. 752/38 m2. 

Bartalská, Hrúzovci, Šefčíkovci 
Anna Bartalská, Plavecký Štvrtok 29, Pavol Hrúz, Závod 941, Jaroslav Hrúz, Závod 84, Šefčík 
Vladimír, Závod 795 a Šefčíková Katarína, Závod 795, si podali žiadosť na odpredaj pozemku 
vo vlastníctva obce - KN C p.č. 752/1, z nej novovytvorená p.č. 752/182 o výmere 37 m2 - 
spoločný dvor vedľa rodinného domu č. 794 a vedie k zadnému rodinnému domu č. 795. 
Komisia stavebná a životného prostredia odporúča odpredať iba časť pozemku- len od začiatku 
rodinného domu 794 - zarovno s domom - pôvodná výmera 37 m2 bude zmenšená o časť vjazdu, 
ktorá bude na úrovni rodinného domu č. 794. Nový geometrický plán bol doložený s výmerou 
29m2. 



Ing. Štefan Pavelka, Závod 218 
Ing. Štefan Pavelka, Závod 218, si podali žiadosť na odpredaj pozemku vo vlastníctva obce - 
KN C p.č. 752/1, z nej novovytvorená p.č. 752/183 o výmere 98 m2 - pozemok pred rodinným 
domom č. 666. Komisia stavebná a životného prostredia odporúča odpredať túto časť pozemku 
žiadateľovi, pozemok je v užívané majiteľov domu č. 666 viac ako 50 rokov, je to v rovine 
susedných nehnuteľností. 

Duška Michal 
Michal Duška mal dotazy - zopár postrehov od obyvateľov obce: 

poškodený asfalt ulica Pekárska a Mierová (pri Šimkovičovi),vjazd z hlavnej cesty do časti 
Jazero (pri Vrabčekovi) - starosta informoval, že v rámci finančných možností opravíme - 
použitie RF 
ukončenie cesty pri Gajdovej /Družstevná ulica za domom služieb/ prečo nie je ukončené 
obrubníkom s reflexnými prvkami - predseda komisie objasnil dôvody ukončenia cesty 
Družstevnej tak ako je bez betónového ukončenia 
chodník v škole - reklamovať túto robotu na náklady zhotoviteľa, je to nekvalitne urobené 
( dlažba tancuje a nieje poriadne uložená) - vysvetlil predseda komisie 

Petícia PLA VISKO 
Dňa 10.5.2022 bola doručená na komisiu fotokópia „Petícia za výstavbu a vybudovanie miestnej 
komunikácie „Ulica pri Plavisku"". Petícia bude predmetom rokovania OZ. O návrhu realizácie 
tejto miestnej komunikácia sme informovali pána Ing. Miroslava Kopču, Lesná 1, Malacky - 
predseda petičného výboru po jeho žiadosti: výpis zo zápisu komisie z 2.2.2022: Miroslav Kopča 
požiadal na základe vysporiadania pozemkov s rodinou Huškovou o zaradenie výstavby miestnej 
komunikácie Pri Plavisku do investičných akcií na rok 2023. Komisia navrhuje zapracovať 
výstavbu MK Pri Plavisku do návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2023, resp. pri 
úprave rozpočtu v roku 2022 zapracovať finančné prostriedky na spracovanie projektovej 
dokumentácie na túto cestu. 

Zdravotné stredisko - parkovanie bicyklov 
Michal Dúška oboznámil prítomných na základe informácie Stanislavy Macháčkovej, Závod 302 
- vlastníčky susednej nehnuteľnosti so ZS, že jej mala byť poškodená fasáda rodinného domu pri 
prácach na stredisku. Komisia odporúča majiteľke predloženie písomnej informácie o tejto 
skutočnosti na obecný úrad vrátane kalkulácie nákladov potrebných na opravu jej nehnuteľnosti. 
Taktiež pripomenul, že je nutné do budúcnosti myslieť na to, že občania navštevujúci zdravotné 
stredisko by mohli svoje bicykle umiestňovať na rodinný dom č. 302 a tým ho poškodzovať, 
takže bude potrebné nejakým spôsobom predísť takémuto stavu a doriešiť parkovanie pred 
budovou. 

Starý KD 
Na starom kultúrnom dome /lekáreň, predajňa priemyselného tovaru/ sa v tomto čase vykonávajú 
práce na stene od kostola. S myšlienkou ukončenia tejto steny až do kompletnej úpravy aj 
s farbou s tým že ďalšie tri steny sa budú následne postupne prerábať, členovia komisie 
nesúhlasia, navrhujú upraviť celú budovu - všetky vonkajšie steny spraviť naraz, rue po 
jednotlivých stranách. 



Družstevná ulica - odvodnenie 
Komisia bola pozrieť na ukončenú cestu na Družstevnej ulici. Obrubníky v miestach kde bude 
odtekať dažďová voda sú označené, riešilo sa akým spôsobom sa odvodní. Komisia väčšinou 
svojich členov odporúča odvodnenie rúrou smerom do priekopy pri dome služieb a v časti pri 
hasični rúrou zvedenou do jestvujúcej šachty. 

Zámery na predaj pozemkov sú zverejnené 
l.Hercugová Angelika - pred rodinným domom /stará pošta/ 
2.Hercugová Angelika, Ján Dojčák, Anna Večerková, Eva Csákyová, Mária Kardianová, 
spoločný vjazd 
3.Jurkovičová 616 
4.Pavelka 213 
5. Bartalská, Hrúzovci č.d. 794 - bez predzáhradky 
6. Bartalská, Hrúzovci, Šefčíkovci 

Komisia kultúrna 
Komisia zasadala 1.6.2022, správu podal Ing. Milan Šišolák - predseda komisie 
Komisia na zasadnutí riešila organizačné veci týkajúce sa obecnej akcie - Bezchlebahody 2022. 

7. Zmena rozpočtu obce 

V tomto bode boli prerokované zmeny a úpravy rozpočtu, úpravy týkajúce sa použitia 
finančných prostriedkov z rezervného fondu obce. Úprava rozpočtu v príjmovej a výdavkovej 
časti bola uznesením OZ v Závode schválená podľa prílohy. 

8. Použitie rezervného fondu 

Čerpanie finančných prostriedkov bolo zapracované v úprave a zmene rozpočtu. 

9. Záverečný účet obce 

Záverečný účet obce bol uznesením OZ schválený bez výhrad. 

10. Individuálna účtovná závierka obce k 31.12.2021 a správa audítora k 
individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021 

V tomto bode sa OZ zameralo na správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej 
závierky obce k 31.12.2021, ktorú uznesením OZ berie na vedomie. 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu Záverečného účtu obce k 
31.12.2021 



Ing. Iveta Balejčíková - hlavný kontrolór obce vyslovila poďakovanie za prehľadné 
a bezchybné spracovanie Záverečného účtu obce k 31.12.2021, čo uviedla aj v Stanovisku k 
záverečnému účtu obce za rok 2021. 

12. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

Ing. Iveta Balejčíková hlavná kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 
2022 , ktorý uznesením OZ schválilo. 

13. VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní 
stavieb na území obce Závod 

Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území 
obce Závod 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. 

14. Správa ústrednej inventarizačnej komisie v Závode o výsledku 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov k 
31.12.2021 

OZ v Závode uznesením zobralo na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej komisie v Závode 
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov k 31.12.2021 

15. Rôzne 

V bode rôzne sa riešil odpredaj obecného majetku a vysporiadanie užívania pozemkov. 

Pani Ebnerová 
Mala pripomienku k odtoku dažďovej vody pred jej domom. Starosta vysvetlil, že o probléme sa 
vie, ale peniaze na opravu , odvodnenie tento rok v rozpočte nie sú. 

Pani Šišoláková 
Podala podnet na premiestnenie kontajnerov na šatstvo. Kontajnery sú stále plné, alebo 
vyhádzané všade naokolo. Podnet bude riešený na zasadnutí stavebnej komisie. 

16. Uznesenia 

UZNESENIE č. 35 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
a/ za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Stredová, Richard Rusňák 

za zapisovateľku Kvetoslava Studeničová 
b/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Šišolák, Ing. Juraj Kopiar. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 



Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Ján Prelec ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Bc. Michal Duška ZA 

UZNESENIE č. 36 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
berie na vedomie 
správu starostu obce o dianí v obci za obdobie od 24.03.2022 do 09.06.2022. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Ján Prelec ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Bc. Michal Duška ZA 

UZNESENIE č. 37 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
úpravu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 zákona 5 83/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 
predloženého návrhu. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 38 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
použitie rezervného fondu vo výške 2 346,24 eur na odstránenie havárie na vodárni. 

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



Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 39 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

a) záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad 
b) Prebytok rozpočtu v sume 215 573,41 EUR zistený podľa ustanovenia§ 10 ods. 3 písm. a) a 

b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 22 549,27 EUR 
Zostatok finančných operácií v sume 193 024, 14 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 193 024, 14 EUR 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 
2021 vo výške 215 573,41 € 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 40 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

berie na v e d o m i e 
Individuálnu účtovnú závierku obce Závod k 31.12.2021 
Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Ján Prelec ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Bc. Michal Duška ZA 

UZNESENIE č. 41 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

berie na v e d o m i e 
Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2021 



Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 42 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

berie na v e d o m i e 
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce Závod za rok 2021 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 43 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Závod na II polrok 2022. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva:6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 44 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce 
Závod 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 



Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 45 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

berie na v e d o m i e 
inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie v Závode o výsledku inventarizácie 
majetku a záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov k 31.12.2021 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Ján Prelec ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Bc. Michal Duška ZA 

UZNESENIE č. 46 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
v súlade s § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí konaných v roku 2022: jeden volebný obvod pre celú obec Závod s počtom 
volených poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie- 9. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Ján Prelec ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Bc. Michal Duška ZA 

UZNESENIE č. 47/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
predÍženie nájomnej zmluvy formou dodatku na prenájom bytu č. 3 v bytovom dome č. súp. 244 
nájomníkom: Marián Valouch a manž. Helena Valouchová na dobu určitú do 30. 06. 2023 bez 
možnosti ďalšieho predÍženia nájmu. 

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



Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
PROTI 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 48/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
pozemok parcela č. 752/172 o výmere 103 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 752/1 ostatná 
plocha o celkovej výmere pred odčlenením 31213 m2, L V 2849, na základe novovypracovaného 
geometrického plánu č. 107/2019, zhotoviteľom Martin Foltýnek - IPS-Geo geodetické práce, 
Tichá ulica 5616/14, 901 01 Malacky, IČO 37028286, overenom Okresným úradom 
v Malackách, Katastrálnym odborom dňa 20.12.2019, číslo Gl/1702/2019, v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov §9a ods. 8 písm. e/ ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

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

Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 49/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a) s ch v a ľ u j e 
odpredaj pozemku parcela č. 752/172 o výmere 103 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 752/1 
ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 31213 m2, L V 2849, na základe 
novovypracovaného geometrického plánu č. 107/2019, zhotoviteľom Martin Foltýnek-IPS-Geo 
geodetické práce, Tichá ulica 5616/14, 901 01 Malacky, IČO 37028286, overenom Okresným 
úradom v Malackách, Katastrálnym odborom dňa 20.12.2019, číslo Gl/1702/2019, žiadateľovi: 
Angelika Herucová, Heydukova 23, 811 08 Bratislava, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov §9a ods. 8 písm. e/ za cenu 10 Eur/ m2• 

b) po veru je 
starostu obce podpísaním kúpnej a zmluvy ktorú si dá vyhotoviť na vlastné náklady kupujúci a to 
do 3 O dní od doručenia uznesenia. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 



Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 50/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
pozemok parcela č. 752/173 o výmere 42 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 752/1 ostatná 
plocha o celkovej výmere pred odčlenením 31213 m2, L V 2849, na základe novovypracovaného 
geometrického plánu č. 107/2019, zhotoviteľom Martin Foltýnek - IPS-Geo geodetické práce, 
Tichá ulica 5616/14, 901 01 Malacky, IČO 37028286, overenom Okresným úradom 
v Malackách, Katastrálnym odborom dňa 20.12.2019, č. Gl-1702/2019, v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov §9a ods. 8 písm. el ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 51/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a) s ch v a ľ u j e 
odpredaj pozemku parcela č. 752/173 o výmere 42 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 752/1 
ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 31213 m2, LV 2849, na základe 
novovypracovaného geometrického plánu č. 107/2019, zhotoviteľom Martin Foltýnek- IPS-Geo 
geodetické práce, Tichá ulica 5616/14, 901 01 Malacky, IČO 37028286, overenom Okresným 
úradom v Malackách, Katastrálnym odborom dňa 20.12.2019, č. Gl-1702/2019, žiadateľom: 
Angelika Herucová, Heydukova 23, 811 08 Bratislava, Ján Dojčák, 908 72 Závod 880, Anna 
Večerková, D. Skuteckého 1637/3, 901 01 Malacky, Eva Csákyová, Medveďovej 2700/21, 851 
04 Bratislava, Mária Kardianová, 908 75 Studienka 220, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov §9a ods. 8 písm. el za cenu 3 eur/ m2• 

b)poveruje 
starostu obce podpísaním kúpnej a zmluvy ktorú si dá vyhotoviť na vlastné náklady kupujúci a to 
do 3 O dní od doručenia uznesenia. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 



Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 52/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
pozemok KN C parcela č. 752/88 o výmere 183 m2 a parcela č. 752/112 o výmere 5 rn2, 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov §9a ods. 8 písm. e/ ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 53/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a) s ch v a ľ u j e 
odpredaj pozemku KN C parcela č. 752/88 o výmere 183 m2 a parcela č. 752/112 o výmere 5 
m2, žiadateľke Anna Jurkovičová, 908 72 Závod 616, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov §9a ods. 8 písm. e/ za cenu 35 eur/ m2• 

b)poveruje 
starostu obce podpísaním kúpnej a 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: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Ján Prelec ZA 
Richard Rusňák ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Bc. Michal Duška ZA 

UZNESENIE č. 54/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
obecný pozemok KN C parcela č. 752/183 o výmere 98 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 
752/1 ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 31213 m2, LV 2849, na základe 
novovypracovaného geometrického plánu č. 35772719-49/2022, GEOCOM s.r.o., Záhorácka 



5272/1, 901 01 Malacky, IČO 35772719, overenom Okresným úradom v Malackách, 
Katastrálnym odborom dňa 17.03.2022, číslo Gl/306/2022, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov §9a ods. 8 písm. el ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 55/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a) s ch v a ľ u j e 
odpredaj pozemku KN C parcela č. 752/183 o výmere 98 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 
7 52/1 ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 31213 m2, L V 2849, na základe 
novovypracovaného geometrického plánu č. 35772719-49/2022, GEOCOM s.r.o., Záhorácka 
5272/1, 901 01 Malacky, IČO 35772719, overenom Okresným úradom v Malackách, 
Katastrálnym odborom dňa 17.03.2022, číslo G 1/306/2022, žiadateľovi: Ing. Štefan Pavelka, 908 
72 Závod 218, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov §9a ods. 8 písm. 
e/ ako za cenu 7 eur/ m2• 

b)poveruje 
starostu obce podpísaním kúpnej a 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: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 56/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
pozemok KN C parcela č. 752/180 o výmere 38 m2, ktorá vznikla odčlenením z p.č. 752/1 
ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 31213 m2, LV 2849, na základe 
novovypracovaného geometrického plánu č. 37027077-2/2022, Jana Pálková, geodet, 900 63 
Jakubov 35, IČO 370237077, overenom Okresným úradom v Malackách, Katastrálnym odborom 
dňa 07.02.2022, číslo Gl/119/2022, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov §9a ods. 8 písm. e/ ako prípad hodný osobitného zreteľa. 



Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 5712022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a) s ch v a ľ u j e 
odpredaj pozemku KN C parcela č. 752/180 o výmere 38 m2, ktorá vznikla odčlenením z p.č. 
7 5211 ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 31213 m2, L V 2849, na základe 
novovypracovaného geometrického plánu č. 37027077-212022, Jana Pálková, geodet, 900 63 
Jakubov 35, IČO 370237077, overenom Okresným úradom v Malackách, Katastrálnym odborom 
dňa 07.02.2022, číslo Gl/11912022, žiadateľom: Bartalská Anna, 900 68 Plavecký Štvrtok 29 - 
podiel ½, Hrúz Pavol, 908 72 Závod 941 - podiel 114, Hrúz Jaroslav, 908 72 Závod 84 - 
podiel 114, v zmysle zákona č. 13811991 Zb. v znení neskorších predpisov §9a ods. 8 písm. el 
ako za cenu 3 eur lm2• 

b)poveruje 
starostu obce podpísaním kúpnej a 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: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 5812022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

pozemok KN C parcela č. 752/182 o výmere 29 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 75211 
ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 31213 m2, LV 2849, na základe 
novovypracovaného geometrického plánu č. 37027077-212022, Jana Pálková, geodet, 900 63 
Jakubov 35, IČO 370237077, overenom Okresným úradom v Malackách, Katastrálnym odborom 
dňa 07.02.2022, číslo Gl/11912022, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov §9a ods. 8 písm. el ako prípad hodný osobitného zreteľa. 



Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 59/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
odpredaj pozemku KN C parcela č. 752/182 o výmere 29 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 
752/1 ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 31213 m2, LV 2849, na základe 
novovypracovaného geometrického plánu č. 37027077-2/2022, Jana Pálková, geodet, 900 63 
Jakubov 35, IČO 370237077, overenom Okresným úradom v Malackách, Katastrálnym odborom 
dňa 07.02.2022, číslo Gl/119/2022. 
Pôvodná výmera 37 m2 bude zmenšená o časť vjazdu, ktorá bude na úrovni rodinného domu č. 
794. Na túto úpravu výmery žiadatelia nechajú vypracovať nový geometrický plán. 
Táto nová výmera pozemku bude odpredaná žiadateľom nasledovne: Bartalská Anna, 900 68 
Plavecký Štvrtok 29 - podiel ¼, Šefčík Vladimír, 908 72 Závod 795 - podiel ¼, Šefčíková 
Katarína, 908 72 Závod 795 - podiel ¼, Hrúz Pavol, 908 72 Závod 941 - podiel 1/8, Hrúz 
Jaroslav, 908 72 Závod 84 - podiel 1/8, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov §9a ods. 8 písm. el za cenu 3 eur/ m2• 

b)poveruje 
starostu obce podpísaním kúpnej a zmluvy ktorú si dá vyhotoviť na vlastné náklady kupujúci a to 
do 3 O dní od doručenia uznesenia. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 



17. Záver 

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

Overovatelia : 



Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod 

2. zmena rozpočtu 6/2022 

PRÍIJMY 

Bežné príjmy dotácie zo ŠR 

kód pôvodný upravený 
zdroja kategória text rozpočet rozpočet rozdiel 

Tuzemské bežné granty a transfery - štátny 
111 310 rozpočet 547 299,12 588 952,48 41653,36 

llUA 310 Tuzemské bežné granty a transfery - Ukrajina 0,00 200,00 200,00 
Tuzemské bežné granty a transfery - plán 

lPOl 310 obnovy a odolnosti 0,00 11827,00 11827,00 
Tuzemské bežné granty a transfery - plán 

1PO2 310 obnovy a odolnosti - DPH 0,00 383,00 383,00 
41 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 1045 000,00 1108 365,00 63 365,00 

spolu 1592 299,12 1709727,48 117 428,36 

Bežné príjmy 
kód pôvodný upravený 
zdroja kategória text rozpočet rozpočet rozdiel 

Tuzemské bežné granty a transfery - iné 
71 310 zdroje 0,00 6 000,00 6 000,00 

Tuzemské bežné granty a transfery - iné 
11H 310 subjekty VS 0,00 5 800,00 5 800,00 

spolu 11800,00 

Finančné operácie 
kód pôvodný upravený 
zdroja kategória text rozpočet rozpočet rozdiel 

zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich 
131L 450 rokov ŠR 0,00 21384,70 21384,70 

zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich 
71 450 rokov výrub drevín 0,00 475,00 475,00 

zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich 
72f 450 rokov ŠJ 0,00 1428,60 1428,60 
46 450 prevod prostriedkov z RF obce 142 000,00 222 726,24 80 726,24 

spolu 104 014,54 



VÝDAVKY 

Bežné výdavky ZŠ s MŠ 
kód pôvodný upravený 
zdroja kategória text rozpočet rozpočet rozdiel 
111 630 Tovary a služby - štátny rozpočet 538 439,00 580107,20 41668,20 
llAU 630 Tovary a služby - Ukrajina 0,00 200,00 200,00 
1PO1 630 Tovary a služby - Plán obnovy a odolnosti 0,00 11827,00 11827,00 

Tovary a služby - Plán obnovy a odolnosti - 
1PO2 630 DPH 0,00 383,00 383,00 

Tovary a služby - zostatok z prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov školská jedáleň 

72f 630 0,00 1428,60 1428,60 
Tovary a služby - zostatok z prostriedkov z 

131L 630 predchádzajúcich rokov ŠR 0,00 1000,00 1000,00 
spolu 56 506,80 

Bežné výdavky obec 
kód pôvodný upravený 
zdroja program text rozpočet rozpočet rozdiel 

111 610 mzdy, platy, služobné príjmy - štátny rozpočet 6 486,30 6 473,04 -13,26 
poistné a príspevky do poisťovní - štátny 

111 620 rozpočet 2 266,96 2 262,31 -4,65 
111 630 tovary a služby - štátny rozpočet 106,86 109,93 3,07 
71 03 200 5.1. DPO SR dotácia 0,00 3 000,00 3 000,00 

Tovary a služby - ostatné subjekty verejnej 
11H 04 510 630 správy 0,00 S 800,00 S 800,00 
41 04 510 630 Tovary a služby - vlastné príjmy 0,00 2 260,00 2 260,00 

Tovary a služby - zostatok z prostriedkov z 
71 06 200 630 predchádzajúcich rokov výrub drevín 0,00 475,00 475,00 

Tovary a služby - zostatok z prostriedkov z 
131L 09111 630 predchádzajúcich rokov - štátny rozpočet 0,00 20 384,70 20 384,70 
71 08100 630 Tovary a služby - iné zdroje 0,00 3 000,00 3 000,00 
41 08100 630 Tovary a služby - vlastné príjmy 0,00 600,00 600,00 
41 04510 630 Tovary a služby - vlastné príjmy 12 700,00 14 700,00 2 000,00 
41 07 210 630 Tovary a služby - vlastné príjmy 40 000,00 54 800,00 14 800,00 
41 08 200 630 Tovary a služby - vlastné príjmy 0,00 1000,00 1000,00 
41 08100 630 Tovary a služby - vlastné príjmy 500,00 21500,00 21000,00 
41 06 600 630 Tovary a služby - vlastné príjmy 6 300,00 0,00 -6 300,00 
41 01110 630 Tovary a služby - vlastné príjmy 2 400,00 S 200,00 2 800,00 

Tovary a služby - prevod prostriedkov z RF 
46 06 300 630 obce 0,00 2 346,24 2 346,24 
41 os 200 640 bežné transfery - vlastné príjmy so 000,00 70 000,00 20 000,00 
41 10 200 640 bežné transfery - vlastné príjmy 0,00 S 205,00 S 205,00 

spolu 98 356,10 



Kapitálové výdavky obec 
kód pôvodný upravený 
zdroja program text rozpočet rozpočet rozdiel 

Obstaranie kapitálových aktív - prevod 
46 06 300 710 prostriedkov z RF obce 25 000,00 35 690,00 10 690,00 

Obstaranie kapitálových aktív - prevod 
46 07 210 710 prostriedkov z RF obce 100 000,00 110 000,00 10 000,00 

Obstaranie kapitálových aktív - prevod 
46 06 200 710 prostriedkov z RF obce 2 000,00 9 690,00 7 690,00 

Obstaranie kapitálových aktív - prevod 
46 08400 710 prostriedkov z RF obce 12 000,00 19 000,00 7 000,00 

Obstaranie kapitálových aktív - prevod 
46 04 510 710 prostriedkov z RF obce 3 000,00 6 000,00 3 000,00 

Obstaranie kapitálových aktív - prevod 
46 10200 710 prostriedkov z RF obce 0,00 35 000,00 35 000,00 

Obstaranie kapitálových aktív - prevod 
46 08 200 710 prostriedkov z RF obce 0,00 5 000,00 5 000,00 

spolu 78 380,00 

bežné príjmy 129 228,36 
kapitálové príjmy 
FO 104 014,54 
príjmy spolu 233 242,90 

bežné výdavky 154 862,90 
kapitálové výdavky 78 380,00 
výdavky spolu 233 242,90 


