
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode 

konaného dňa 8. septembra 2022 

Prítomní: Ing. Peter Vrablec, Ing. Milan Šišolák, Ing. Juraj Kopiar, Ján Prelec, Mgr. Iveta 
Balejčíková, Bc. Michal Duška, Ing. Mária Stredová, Patrik Michálek, Dušan Majzún, Alojz 
Krajčír 

Ospravedlnení : Richard Rusňák 

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. Dodatok č.3, ktorým sa mení a dopÍňa VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a 
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične. 
8. Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopÍňa VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených 
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení 
9. Dodatok č. 7, ktorým sa mení a dopÍl1a VZN o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za 
sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb sv. Michala n. o. 
10. Rôzne 
11. Uznesenia 
12. 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 schválený, 
pokračovalo sa určením overovateľov a zapisovateľa zápisnice. 

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

3. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Ján Prelec, Dušan Majzún 

4. Kontrola uznesení 
Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 09.06.2022 predniesol 
starosta obce Ing. Peter Vrablec. Uznesenia boli splnené. 



5. Informácia starostu o dianí v obci 
Starosta podal správu o dianí v obci za obdobie od 9.6.2022 do 8.9.2022 a zameral sa na 
nasledovné body : 
• Kultúra 
Dňa 2.7.2022 sa uskutočnili BH. Ďakujem všetkým organizáciám ktoré sa na ich uskutočnení 
spolupodieľali a taktiež všetkým zamestnancom OÚ. Títo zvládli všetky problémy a aj vďaka 
nim sme mohli popri oslavách dôstojne odovzdať ceny obce Závod. 
Dňa 16.7.2022 oslávili 90.výročie vzniku naši futbalisti. 
13.8.2022 sme mali hasičské kultúrne leto, 20.8.2022 to bolo futbalové oldies párty a hasiči nás 
21.8.2022 reprezentovali v Rakúskom Vatlersdorfe na 140 výročí založenia ich zboru. 
• Zdravotné stredisko 
Kolaudácia novej ambulancie bola úspešná. Rozhodnutie o kolaudácii bolo vydané dňa 
20.7.2022. 
Nábytok z Nemecka je presťahovaný a tak isto sme premiestnili do novej ambulancie aj nábytok 
z DSS. 
Práce na byte sú tak isto dokončené. To čo bolo zazmluvnené je hotové, samozrejme aby sa lekár 
mohol nasťahovať, bude treba ešte zariaďovať. Kuchynská linka či nábytok to sme zatiaľ 
neriešili. 
• Havária na kanalizácii 
Dňa 28.8.2022 teda v nedeľu napoludnie mi bolo oznámené, že pri Porci máme poškodenú 
tlakovú kanalizáciu a tekutina vyviera na povrch. Išlo o vážnu poruchu - teda konkrétne 
roztrhnuté potrubie umiestnené v hÍbke 5 m v tekutých pieskoch. Musela sa použiť ťažká 
technika a paženie. Havária bola odstránená až na druhý deň. Pričom oprava samotnej cesty, 
ktorá bola tiež zasiahnutá ešte prebieha. Výšku nákladov na odstránenie tejto havárie teda dnes 
ešte neviem. 
• Hoštáky cesta 
Posun nastal aj v riešení cesty v lokalite Hoštáky. SPF nám zaslal návrh zmluvy, kde je uvedený 
bezodplatný prevod pozemku na obec. Z našej strany bola zmluva podpísaná a čakáme na podpis 
zo strany SPF. 
• Dotácie 
V druhej polovici júna a počas prázdnin sa pohli aj niektoré schvaľovačky dotácií. Boli sme 
úspešný až v piatich projektoch, na ktoré sme počas prázdnin vykonali súťaže a teraz sa rozbieha 
realizácia. Aj na základe tohto nebude v silách obecného úradu dokončiť všetky plánované 
opravy na ktoré sme síce schválili peniaze, ale ako hovorím, časovo sa to stihnúť nedá. Peniaze 
zostanú a radšej minieme dotácie aby sme o tieto neprišli. 
1. Cyklochodník. Výška dotácie od BSKje: 5800,- Euro, spolufinancovanie obce: 2260,- Euro. 
2. Plot na štadióne: Výška dotácie od Nadácie SPP: 3000,- Euro. O tomto projekte sme hovorili 
už minule, no realizovať sa začal až teraz v septembri. Väščinu prác zabezpečuje ŠK Závod, 
obec dodala plot a pomáha technikou. 
3. Výmena riadiaceho systému na vodárni. Výška dotácie z Envirofondu je 22439,- Euro. 
Vysúťažená cena za zhotovenie diela je 23 555,08 EUR s DPH. Spolufinancovanie obce je 
minimálne 5% nákladov, t.j. 1181,- Euro 
4. Cintorín. Výška NFP je 60 451,21 Euro. Vysúťažené náklady sú: 59 949,63 Eur bez DPH, 
t.j. 71 931,16 Eur s DPH 



5. ČOV. Výška NFP 14 350 120,98 Euro. V tejto sume je zarátaná okrem ČOV aj kanalizácia 
vo Veľkých a Malých Levároch. Výšku spolufinancovania ešte nevieme, nakoľko súťaž ešte nie 
je ukončená. 
• Súdny spor 
Ako som Vás naposledy informoval o stave súdnych sporov, tak máme ďalší posun. Ide opäť o 
dobré správy - v prípade sporu BCI vs Obec Závod, v ktorom bol Okresným súdom Malacky 
vydaný rozsudok v prospech Obce Závod a voči ktorému podalo BCI odvolanie, bolo v 
odvolacom konaní na Krajskom súde v Bratislave rozhodnuté tak, že rozsudok bol potvrdený. 
( ECLI:SK:KSBA:2022:1617207725.l , č. k. JCob/178/2019-639, IČS: 1617207725) 
Krajský súd v Bratislave nenašiel žiaden dôvod, ktorý by dal za pravdu BCI a konštatoval, že 
závery ku ktorým dospel Okresný súd Malacky (závery týkajúce sa úschovy, nemožnosti 
žalovania Obce a pod.) sú správne. 
Toto je vynikajúci výsledok. Keďže BCT bolo úspešné v konaní o vydanie úschovy, 
predpokladáme, že nebudú mať už záujem v tomto konaní podávať dovolanie. Pre istotu však 
budeme konanie naďalej monitorovať. 
• Ďalší súdny spor: 
Ako som Vás informoval o stave súdnych sporov minule, tak ešte pred 4 rokmi nás všetky tri 
subdodávateľské firmy z druhej etapy kanalizácie žalovali o určenie vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti. Ďalšie pojednávanie bolo vytýčené na 7.9.2022. Pojednávania som sa zúčastnil. 
Sudca ešte nechcel rozhodnúť, termín ďalšieho pojednávania stanovil na 2.11.2022. 

6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 

Komisia finančná a nakladania s majetkom 
Komisia zasadala 2.8.2022, správu podala Ing. Mária Stredová - predsedníčka komisie a 
zamerala sa na nasledovné body: 

Pohľadávky obce - daň z nehnuteľností, komunálny odpad - návrh na odpísanie 
- zamestnankyne referátu daní a referátu komunálneho odpadu obce Závod predložili na 
zasadnutie komisie zoznam nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa a na poplatkoch za 
komunálne odpady splatné do roku 2021. 
Komisia navrhuje v prípade úmrtia dlžníkov, ktorí majú nedoplatok na dani z nehnuteľnosti, 
vydať rozhodnutie o upustení od vymáhania týchto nedoplatkov, nakoľko si obec neuplatnila 
pohľadávku v dedičskom konaní a nie je predpoklad, že by dediči po pozostalých tieto 
pohľadávky uhradili. Ide o týchto dlžníkov: Ján Danihel - 93,88 EUR, Dana Danihelová- 81,61 
EUR, Alojz Malík- 61,30 EUR Anna Michalovičová 48,85 EUR, Šarkozy Eduard- 84,95 EUR 
Komisia taktiež navrhuje upustiť od vymáhania nedoplatok na dani z nehnuteľností vo výške 
3,16 EUR od daňovníka Miroslav Malík, Kuklov, ktorý sa z obce Závod odsťahoval a suma 
nedoplatku je tak nízka, že náklady na vymáhanie by prevyšovali sumu výnosu z dane z 
nehnuteľnosti. 
V prípade nedoplatkov na dani z nehnuteľností je suma navrhovaná na upustenie od 
vymáhania vo výške 373,75 EUR. 
V prípade úmrtia daňovníkov, ktorí mali nedoplatok na poplatku za komunálne odpady je suma 
navrhovaná na upustenie od vymáhania vo výške 856,53 EUR. 
Komisia taktiež navrhuje upustiť od vymáhania nedoplatkov na poplatkoch za komunálne 
odpady vo výške 432,- z dôvodu ukončenia exekúcie pre nedostatok majetku. 



V prípade nedoplatkov na poplatku za komunálne odpady je suma navrhovaná na upustenie od 
vymáhania vo výške 1 288,53 EUR. 
Pri upustení a odpísaní vyššie uvedených nevymožiteľných pohľadávok obce komisia navrhuje 
postupovať podľa článku 8 Zásad hospodárenia s majetkom obce. 
Komisia zároveň odporúča, aby obec požiadala okresný súd o zasielanie informácie, ktorému 
notárovi bolo pridelené prejednanie dedičstva po zosnulých obyvateľoch obce Závod, aby si 
obec mohla uplatniť svoje pohľadávky po nebohom v dedičskom konaní. 

Žiadosť DSS sv. Michala n.o. na dofinancovanie chodu sociálnych služieb v roku 2023, 
návrh dodatku k VZN o rozsahu, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby 
poskytované v DSS sv. Michala n. o. 
- riaditeľ Domova sociálnych služieb sv. Michala n.o. Závod predložil žiadosť o dotáciu na 
dofinancovanie chodu sociálnych služieb v roku 2023 vo výške 15 OOO,- EUR z dôvodu zvýšenia 
životného minima a nárastu cien energií a tovaru. Ďalej predkladá návrh na zmenu VZN o 
rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych 
služieb sv. Michala. 
Komisia odporúča žiadosť o dotáciu posudzovať s ostatným žiadosťami o dotácie poskytnuté z 
rozpočtu obce pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023. 
Komisia súhlasí s návrhom zmeny uvedeného VZN, ktorým sa upravuje výška úhrady 
prijímateľa sociálnej služby v zariadení (podľa stupňa odkázanosti, za bývanie, za obslužné 
činnosti). 

Informácia o plnení rozpočtu v DSS sv. Michala n.o. k 30.06.2022 
Riaditeľ DSS sv. Michala n.o. predložil plnenie rozpočtu k 30.06.2022, členovia komisie správu 
o plnení rozpočtu berú na vedomie. 

Výška príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD 
Riaditeľka ZŠ s MŠ Závod žiada upraviť výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD. 
V súčasnej dobe je výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 20,- EUR mesačne za jedno dieťa, 
návrh ZŠ s MŠ je príspevok zvýšiť na 35,- EUR mesačne zajedno dieťa. 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je 17,- EUR mesačne na 
jedného žiaka, návrh ZŠ s MŠ je príspevok zvýšiť na 30,- EUR mesačne za jedného žiaka. 
Komisia na základe dodatočného zdôvodnenia navrhovanej úpravy výšky príspevku navrhuje 
úpravu príspevkov nasledovne: 
- výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ: 30,- EUR 
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD: 27 ,- EUR. 
Komisia navrhuje OZ schváliť Dodatok č. 3 k VZN o výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, 
výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD a o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 
úhrady v ŠJ a prenájom telocvične. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Závode predložila žiadosť o dohadovacie konanie z dôvodu zvýšenia 
platových taríf zamestnancov škôl od 1. júla 2022 a žiadosť o dohadovacie konanie na 
dofinancovanie osobných nákladov. 
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a 
žiaka v školskom klube detí sa z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov do 31.12.2022 
zvýši o sumu 5 208,- EUR. 



Komisia navrhuje OZ schváliť Dodatok č. 1 k VZN o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení. 
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 prác vo verejnom záujme na rok 2022 majú zamestnanci MŠ, ŠJ a ŠKD nárok na 
vyplatenie odmeny vo výške 500,- EUR najneskôr v mesiaci december 2022. 
Výška finančných prostriedkov potrebná na dofinancovanie osobných nákladov predstavuje 
sumu 16 224,00,- EUR. 
Komisia navrhuje OZ schváliť poskytnutie finančných prostriedkov na vyplatenie odmien 
zamestnancom MŠ, ŠJ a ŠKD vo výške 16 224,00,- EUR. 

Komisia stavebná a životného prostredia 
Komisia zasadala 31.8.2022, správu podal Alojz Krajčír - predseda komisie a zameral sa na 
nasledovné body: 
Stodolná ulica - cesta 
Starosta informoval prítomných členov, že obec má možnosť získať bezplatne betónovú drť na 
cestu. Členovia komisie so starostom boli na ulici Stodolná, táto cesta je zatiaľ ako poľná cesta, 
autom prejazdná. Prítomní členovia komisie sa zhodli na tom, že v prípade úpravy tejto cesty, je 
treba najprv cestu dať zamerať geodetom, až potom môžeme cestu začať upravovať. 
Kadlečík Róbert, 410 -vysporiadanie pozemku 
Komisia stavebná a životného prostredia prejednávala túto žiadosť dňa 4.11.2021 a 2.2.2022. 
Žiadateľ predložil vypracovaný nový geometrický plán zo 6.5.2022, v ktorom je uvedená výmera 
pozemkov na odkúpenie od obce o výmere 18 m2. 
Na základe týchto skutočností - odporúčania komisie a predloženia geometrického plánu 
žiadateľom, bolo dňa 16.8.2022 zverejnené oznámenie obce o zámere predaja týchto 18 m2. 
Knižné búdky 
ZRPŠ pri ZŠ Závod - predložilo projekt na knižné búdky v našej obci. Knižná búdka je v parku 
pri ZŠ už osadená. Združenie má záujem osadenie knižných búdok ešte v parkoch v obci. 
Členovia komisie nemajú námietky na osadenie knižných búdok v parku pri hasičskej zbrojnici a 
v parku pri cintoríne, treba sa pred osadením skontaktovať so starostom obce, aby spoločne určili 
presné miesto, ktoré by vyhovovalo a hlavne nezamedzovalo pri údržbe verejnej zelene. 
MVDr. Miča - žiadosť o prenájom 
MVDr. Ivan Miča, veterinárny lekár, Smolinské 259, žiada obec o poskytnutie priestorov ako 
kontaktného miesta na dve hodiny denne od pondelka do piatka. Nebol nájdený vhodný priestor 
na prenájom. 
Družstevná ulica - odvodnenie 
Komisia bola 18.5.2022 pozrieť na ukončenú cestu na Družstevnej ulici. Obrubníky v miestach 
kde bude odtekať dažďová voda boli označené, komisia väčšinou svojich členov odporúčala 
odvodnenie rúrou smerom do priekopy pri dome služieb a v časti pri hasični rúrou zvedenou 
do jestvujúcej šachty. Do dnešného dňa neboli tieto práce ani začaté, nakoľko nastáva jesenné 
obdobie, bolo by vhodné aby toto odvodnenie obec urobila. 

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



Komisia verejného poriadku 
Komisia zasadala 10.8.2022, správu podal Ing. Juraj Kopiar - predseda komisie 
Komisia na zasadnutí riešila sťažnosť pani Radochovej. 

Pani Jana Radochová, bytom Oslobodenia č. 435, 908 72 Závod podala písomne dňa 27.06.2022 
sťažnosť na susedu pani Evu Horváthovú, Oslobodenia č. 440 ohľadom neustáleho rušenia 
kľudu hlučným kikiríkaním kohúta, a to cez deň a aj v noci. Pani Horváthová a pani Radochová 
boli predvolané na zasadnutie komisie na Obecný úrad v Závode, kde bola záležitosť riešená 
osobným pohovorom. Komisia verejného poriadku navrhuje zúčastneným stranám obdobie 
polroka na sledovanie situácie ohľadom hlučného kikiríkania kohúta, a to či kikiríkanie po tomto 
období ustalo.V prípade nespokojnosti niektorej zo zúčastnených strán so stanoviskom, komisia 
odporúča tento spor ďalej riešiť na úrovni občianskoprávnej. 

7. Dodatok č.3, ktorým sa mení a dopÍňa VZN o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 
podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične. 

Návrh dodatku č.3 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 
podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične bol zverejnený zákonným spôsobom 
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva a 
bol schválený v upravenom znení. 
Článok 2 sa doplnil o bod 1.2 a bod 1.1 sa upravil na základe diskusie poslancov na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva nasledovne: 
1.1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 30,- €/ (slovom: tridsať eur) za jedno 
dieťa mesačne, ak dieťa a aspoň jeden zákonný zástupca má trvalý pobyt v obci Závod. 
1.2. Ak nie je splnená podmienka uvedená v článku 2 odseku 1. 1 výška príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole je 60,- €/ (slovom: šesťdesiat eur) za jedno dieťa mesačne. 

8. Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopÍňa VZN o určení výšky finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení 

Návrh dodatku č.1 k VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 
prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení bol zverejnený zákonným 
spôsobom na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 15 dní pred konaním obecného 
zastupiteľstva. K návrhu dodatku č. 1 k VZN nebola vznesená žiadna pripomienka a bol 
predložený k schváleniu bez zmeny. 



9. Dodatok č.7, ktorým sa mení a dopÍňa VZN o rozsahu, spôsobe určenia a 
výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb sv. 
Michala n. o. 

Návrh dodatku č.7 k VZN o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby 
poskytované v Domove sociálnych služieb sv. Michala n. o. bol zverejnený zákonným spôsobom 
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva. K 
návrhu dodatku č. 7 k VZN nebola vznesená žiadna pripomienka a bol predložený k schváleniu 
bez zmeny. 

10. Rôzne 
V bode rôzne sa prejednával odpredaj obecného pozemku, žiadosť DSS n.o, na vyplatenie 
odmien pre zamestnancov, ďalej úprava rozpočtu obce - schválená podľa predloženého návrhu, 
ktorý tvorí súčasť zápisnice. 

11. Uznesenia 

UZNESENIE č. 60 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
a/ za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Stredová, Ing. Juraj Kopiar 

za zapisovateľku Kvetoslava Studeničová 
b/ návrhovú komisiu v zložení: Ján Prelec, Dušan Majzún 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 61 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
berie na vedomie 

správu starostu obce o dianí v obci za obdobie od 09.06.2022 do 08.09.2022. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 



Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 62/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
úpravu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 1 zákona 583/2004 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: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 63 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
v súlade s § 10 ods. 9 a §14 ods. 3 zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, použitie finančných prostriedkov 
z rezervného fondu vo výške 16 224,00 eur na vyplatenie odmien pre zamestnancov MŠ , ŠKD 
a ŠJ 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 prác vo verejnom záujme. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 



UZNESENIE č. 64 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 

obecný pozemok KN C parcela č. 753/168 o výmere 15 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 
753/1 ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 4725 m2 a obecný pozemok KN C 
parcela č. 753/169 o výmere 3 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 753/1 ostatná plocha 
o celkovej výmere pred odčlenením 4725 m2, LV 2849, na základe novovypracovaného 
geometrického plánu č. 35/2022, Anton Čech, Geodetické práce, 908 76 Lakšárska Nová Ves 
282, IČO 52086453, overenom Okresným úradom v Malackách, Katastrálnym odborom dňa 
06.05.2022, číslo Gl/555/2022, zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
§9a ods. 8 písm. el ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa 
je skutočnosť, že pre obec je pozemok ekonomicky a hospodársky nevyužiteľný. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 65 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
odpredaj pozemku KN C parcela č. 753/168 o výmere 15 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 
753/1 ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 4725 m2 a obecný pozemok KN C 
parcela č. 753/169 o výmere 3 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 753/1 ostatná plocha 
o celkovej výmere pred odčlenením 4725 m2, LV 2849, na základe novovypracovaného 
geometrického plánu č. 35/2022, Anton Čech, Geodetické práce, 908 76 Lakšárska Nová Ves 
282, IČO 52086453, overenom Okresným úradom v Malackách, Katastrálnym odborom dňa 
06.05.2022, číslo Gl/555/2022, žiadateľovi Róbert Kadlečík, 908 72 Závod 410, za cenu 3,00 
eur/m2• 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Ján Prelec ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Bc. Michal Duška ZA 
Alojz Krajčír ZA 
Dušan Majzún ZA 
Patrik Michálek ZA 



UZNESENIE č. 66 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopÍňa VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na 
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 67/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
Dodatok č.7 , ktorým sa mení a dopÍňa VZN obce Závod o rozsahu, spôsobe určenia a výšky 
úhrady za sociálne služby poskytované v domove sociálnych služieb sv. Michala n.o za dňa 18. 
júna 2014. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Richard Rusňák 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 68 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

schvaľuje 
Dodatok č. 3 , ktorým sa mení a dopÍňa VZN obce Závod o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú 
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične 
v upravenom znení: 
Článok 2 Odsek 1. Materská škola pri Základnej škole v Závode bod 1.1. sa mení nasledovne : 
1.1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 30,- €/ (slovom: tridsať eur) zajedno 
dieťa mesačne, ak dieťa a aspoň jeden zákonný zástupca má trvalý pobyt v obci Závod. 
1.2. Ak nie je splnená podmienka uvedená v článku 2 odseku 1.1 výška príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole je 60,- €/ (slovom: šesťdesiat eur) zajedno dieťa mesačne. 



Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 69 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 

a) s ch v a ľ u j e 
prenájom priestorov bývalej ambulancie všeobecného lekára pre DSS, n.o , 
dňom 8.9.2022 

b)poveruje 
starostu obce podpísaním dodatku k nájomnej zmluve, ktorá bola uzatvorená 31.12.2015. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

Zdržal sa 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 70 /2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 

odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vzniknutých na komunálnom odpade vo výške 428,20 
EUR voči Dane Danihelovej, naposledy bytom Závod č. 459 - z dôvodu úmrtia dlžníčky. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar ZA 
Ján Prelec ZA 
Ing. Milan Šišolák ZA 
Ing. Mária Stredová ZA 
Bc. Michal Duška ZA 
Alojz Krajčír ZA 



Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 71/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 

v súlade s § 10 ods. 9 a §14 ods. 3 zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie finančných prostriedkov 
z rezervného fondu vo výške 7 400,00 eur na vyplatenie odmien pre zamestnancov DSS, n.o. 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 prác vo verejnom záujme. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Maj zún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 72/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
a/s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytových priestorov na 1. poschodí v budove Zdravotného strediska o výmere 13 7 
m2 MUDr. Dmytrovi Barsukovi Viktorovičovi , bytom Borský Svätý Jur , časť Húšky 1136, za 
cenu 5,- eur/m2/rok v zmysle platného VZN č. 1/2015 pre stanovenie sadzieb nájomného za 
prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod. Nájom sa 
stanovuje na dobu určitú- 5 rokov. 
b /po veru je 
starostu obce uzavretím a podpísaním nájomnej zmluvy 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 



UZNESENIE č. 73/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
a/ s ch v a ľ u j e 
prenájom ambulancie v budove Zdravotného strediska na prevádzkovanie ambulancie 
všeobecného lekára vo výmere 134 m2 spoločnosti Ambulancia zdravia Závod s.r.o., so sídlom 
Závod 1 llza cenu 5,- eur/m2/rok v zmysle platného VZN č. 1/2015 pre stanovenie sadzieb 
nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce 
Závod. Nájom sa stanovuje na dobu určitú - 5 rokov. 
b/ po veru je 
starostu obce uzavretím a podpísaním nájomnej zmluvy s Ambulancia zdravia Závod s.r.o., so 
sídlom Závod 111, podľa dátumu nástupu obvodného lekára 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 

UZNESENIE č. 74/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Závode 
schvaľuje 
v súlade s § 10 ods. 9 a §14 ods. 3 zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie finančných prostriedkov 
z rezervného fondu vo výške 904,80 eur na odstránenie následkov vandalizmu na zbernom dvore 
odpadov v Závode. 

Celkový počet zvolených poslancov obecného zastupiteľstva Závod: 9 
Počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 8 
Hlasovanie: 
Ing. Juraj Kopiar 
Ján Prelec 
Ing. Milan Šišolák 
Ing. Mária Stredová 
Bc. Michal Duška 
Alojz Krajčír 
Dušan Majzún 
Patrik Michálek 

ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 



12. 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 



Obec Závod, Sokolská 243,908 72 Závod 

3. zmena rozpočtu 9/2022 

PRÍIJMY 

Bežné príjmy dotácie zo ŠR 

kód pôvodný upravený 
zdroja kategória text rozpočet rozpočet rozdiel 

Tuzemské bežné granty a transfery - štátny 
111 310 rozpočet 0,00 5150,00 5 150,00 

11UA 310 Tuzemské bežné granty a transfery - Ukrajina 0,00 7 326,50 7 326,50 
1AC1 310 Tuzemské bežné granty a transfery - ESF 0,00 3 280,65 3 280,65 
3AC1 310 Tuzemské bežné granty a transfery - ESF 8 582,24 2 797,54 -5 784,70 
3AC2 310 Tuzemské bežné granty a transfery - ESF 0,00 701,61 701,61 
41 110 Výnos dane z príjmov poukázaný obci 1108 365,00 1113 365,00 5 000,00 

spolu 1116 947,24 1132 621,30 15 674,06 

Bežné príjmy 
kód pôvodný upravený 
zdroja kategória text rozpočet rozpočet rozdiel 

41 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 527,00 10 226,52 9 699,52 
41 220 Administratívne poplatky 0,00 720,00 720,00 

spolu 10 419,52 

Kapitálové príjmy 

kód zdroja text 
pôvodný 
rozpočet 

upravený 
rozpočet rozdiel 

43 230 Z predaja pozemkov 0,00 1490,00 2 810,00 
45 320 Kapitálový transfer Environmentálny fond 0,00 22 439,00 22 439,00 

340 Kapitálový transfer PPA 0,00 60 451,12 60 451,12 
spolu 85 700,12 

Finančné operácie 
kód pôvodný upravený 
zdroja kategória text rozpočet rozpočet rozdiel 

zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich 
45 450 rokov envirofond 0,00 2 440,76 2 440,76 
46 450 prevod prostriedkov z RF obce 0,00 24 528,80 24 528,80 

spolu 26 969,56 



VÝDAVKY 

Bežné výdavky ZŠ s MŠ 
kód pôvodný upravený 
zdroja kategória text rozpočet rozpočet rozdiel 
111 630 Tovary a služby - štátny rozpočet 0,00 4 950,00 4 950,00 
lACl 630 Tovary a služby - ESF 0,00 3 280,65 3 280,65 
3AC1 630 Tovary a služby - ESF 8 582,24 2 797,54 -5 784,70 
3AC2 630 Tovary a služby - ESF 0,00 701,61 701,61 
41 610 Mzdy, platy, odmeny 0,00 5 220,16 5 220,16 
46 610 Mzdy, platy, odmeny 0,00 16 224,00 16 224,00 

spolu 24 591,72 

Bežné výdavky obec 
kód pôvodný upravený 
zdroja program text rozpočet rozpočet rozdiel 
111 07 400 630 Tovary a služby - ŠR 0,00 200,00 200,00 
llUA 10700 640 Bežné transfery - Ukrajina 0,00 7 326,50 7 326,50 
45 05100 630 Tovary a služby - dotácia Envirofond 0,00 2 440,76 2 440,76 
46 05100 630 Tovary a služby - prostriedky z RF 0,00 904,80 904,80 
41 07 210 630 Tovary a služby - vlastné príjmy 63 083,98 73 283,34 10 199,36 
46 10 200 610 Mzdy, platy, odmeny - DSS 0,00 7 400,00 7 400,00 

spolu 28 471,42 

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

Obstaranie kapitálových aktív - zdroje z 
43 06400 710 predaja majetku 0,00 700,00 700,00 

Obstaranie kapitálových aktív - z dotácie 
45 06 300 710 Envirofond 0,00 22 439,00 22 439,00 

08400 710 Obstaranie kapitálových aktív - z dotácie z EÚ 0,00 60 451,12 60 451,12 
Obstaranie kapitálových aktív - z vlastných 

43 07 210 710 kapitálových príjmov 0,00 790,00 2 110,00 
spolu 85 700,12 

bežné príjmy 26 093,58 
kapitálové príjmy 85 700,12 
FO 26 969,56 
príjmy spolu 138 763,26 

bežné výdavky 53 063,14 
kapitálové výdavky 85 700,12 
výdavky spolu 138 763,26 


