
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode 

konaného dňa 02. júla 2022 

 

Prítomní: Ing. Peter Vrablec, Richard Rusňák,  Ing. Milan Šišolák, Ján Prelec, Bc. Michal 
Duška, Ing. Mária Středová, Patrik Michálek, 
 

 

Ospravedlnení : Alojz Krajčír, Ing. Juraj Kopiar, Mgr. Iveta Balejčíková, Dušan Majzún, 

 

Program zasadnutia: 

 1. Udelenie ceny obce Závod 

  
 

Otvorenie zasadnutia 
 
 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter 
Vrablec.  

 

1. Udelenie ceny obce Závod 

 
 Starosta obce privítal všetkých prítomných a zvlášť dvoch laureátov Ceny obce Závod. Prvou 
bola pani Magistra Katarína Blechová, riaditeľka našej ZŠ s MŠ a druhým bol Magister Peter 
Kudláč, farár našej farnosti Závod. 
 
 Vo svojom príhovore zdôraznil, že je potrebné vyjadriť uznanie a podporu tým, ktorý  v 
spoločnosti plnia mimoriadne dôležitú úlohu a plnia si ju svedomito a dobre. Vysvetlil 
prítomným, že v zmysle štatútu Obce Závod, ide o jedno z najvyšších ocenení a uznaní, ktoré 
obec vôbec dokáže udeliť. Cenu udeľuje  Obecné zastupiteľstvo. 
 
 Následne starosta obce predstavil každého laureáta osobitne a o každom ocenenom bolo 
zhromaždeným poslancom a občanom premietnuté krátke video, zachytávajúce ich pôsobenie na 
verejných funkciách so zvýraznením podielu ich prác a zásluh. 
 
 Po predstavení a prečítaní znenia uznesenia boli ocenení požiadaní o prevzatie Ceny Obce 
Závod a  podpis do pamätnej knihy obce Závod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia 

 

UZNESENIE č. 60 /2022 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
s c h v a ľ u j e 

udelenie a odovzdanie Ceny obce Závod farárovi farnosti Závod Mgr. Petrovi Kudláčovi za 
aktívnu a obetavú prácu v prospech obce Závod, v prospech farnosti Závod a v prospech 
zverených duší, za vynikajúce tvorivé výkony, ktorými sa výrazným spôsobom pričinil 
o duchovný a materiálny rozvoj farnosti. 
 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Hlasovanie: 

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

 

UZNESENIE č. 61/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Závode 
s c h v a ľ u j e 

udelenie a odovzdanie Ceny obce Závod  riaditeľke Základnej školy s materskou školou Mgr. 
Kataríne Blechovej za aktívnu a obetavú prácu v prospech obce Závod, za vynikajúce tvorivé 
výkony vo verejnoprospešnej činnosti, ktorými sa výrazným spôsobom pričinila o rozvoj 
základnej školy s materskou školou vo všetkých oblastiach jej pôsobnosti. 
 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 

Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 6 

Hlasovanie: 

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

17. Záver 

 

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


