Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závode
konaného dňa 20. januára 2011
Prítomní :
Ing. Peter Vrablec, JUDr. Richard Hollý, Miroslav Kopiar, Viera Králová, Dana Prekopová,
Jozef Prelec, Richard Rusňák, Ing. Mária Středová, Vratko Studenič
Neprítomní: Ing. Oľga Zajícová – ospr., Darina Majzúnová
Ďalší prítomní: viď. prezenčná listina
Program zasadnutia: l. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011 – 2013
6. Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku
7. Vymenovanie nového veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru
Závod
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Uznesenia
11. Záver
l. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode zahájil a viedol starosta obce Ing. Peter
Vrablec. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce Ing. Peter Vrablec poslancov Miroslava
Kopiara a Jozefa Prelca, za zapisovateľku Katarínu Stankovú.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol nasledovných poslancov: Ing. Máriu
Středovú, JUDr. Richarda Hollého a Danu Prekopovú.
4. Kontrola uznesení
Prijaté uznesenia predchádzajúceho zasadnutia OZ prečítala zapisovateľka Katarína
Stanková. Starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011 – 2013
Predsedníčka finančnej komisie Ing. Mária Středová prítomných oboznámila
s pripraveným návrhom rozpočtu. Finančná komisia pri navrhovaní rozpočtu vychádzala
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z roku 2010, podrobne na svojom zasadnutí prerokovala všetky kapitoly rozpočtu, prihliadala
na všetky podané žiadosti o finančné dotácie na rok 2011. Prerokovaný návrh bol poslancom
OZ zaslaný spolu s pozvánkou na oboznámenie sa a prípadné pripomienkovanie. K návrhu
rozpočtu boli pripomienky aj zo strany občanov, resp. TJ Závod, ktorá na svoju činnosť žiada
v roku 2011 z obecného rozpočtu dotáciu 8479,- EUR. Obec v rozpočte nemá taký objem
finančných prostriedkov. Poslanci navrhli preto v kapitole kultúra – kino znížiť financie
o 2000 EUR, o ktoré bude zvýšená dotácia TJ na 3000 EUR. Znížením príspevku na kino sa
obmedzí aj jeho činnosť. Tento návrh zaujal, ale úpravu rozpočtu v tomto znení sa poslanci
rozhodli schváliť až na niektorom z ďalších zasadnutí OZ. Následne poslanci OZ rozhodli
o schválení rozpočtu v predloženom znení.
6. Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku na území obce Závod
V tomto bode sa poslanci OZ zaoberali vypracovaným návrhom VZN, ktorý im bol
predložený spolu s pozvánkou. Najviac pripomienok bolo smerovaných na problém vývozu
fekálií do okolia celej obce. Výstavbou II. etapy kanalizácie by sa mal tento problém aspoň
čiastočne vyriešiť. Pripomienky poslancov boli v rámci zákonnosti zapracované do návrhu
VZN. Následne bolo všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku na území obce
Závod so zapracovanými pripomienkami navrhnuté na schválenie.
7. Vymenovanie nového veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Závod
Starosta obce prítomným predložil na základe návrhu DHZ na vymenovanie do funkcie
nového veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Závod Tomáša Červenku, ktorý na základe
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného Okresným riaditeľstvom hasičského
a záchranného zboru v Malackách spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti na výkon funkcie
veliteľa obecného hasičského zboru.
8. Rôzne a 9. Diskusia
Starosta obce prítomných informoval o možnosti získania finančných prostriedkov
z Ministerstva vnútra SR na zníženie kriminality prostredníctvom kamerového systému. Obec
by sa na financovaní projektu podieľala 20% obstarávacích nákladov. Celé vypracovanie
projektu by zabezpečila firma ZVAČ, ktorá starostu už oslovila. Projekt je potrebné podať do
11. februára. Keďže sa jedná o veľmi krátke časové obdobie a obec v rozpočte nemá
vyčlenené finančné prostriedky na takýto projekt, poslanci o ňom nerozhodli.
Starosta ďalej predložil na riešenie:
Žiadosť o pridelenie bytu v školskej bytovke – Juraj Egl, Závod č. 266, v bytovom dome
č. súp. 244 je voľný jednoizbový byt, o ktorý má záujem žiadateľ. Uvedený byt bol
uznesením OZ č. 57/2010 pridelený žiadateľovi Jánovi Gajdovi. Ten telefonicky oznámil, že
o byt záujem nemá. Spolu s p. Gajdom vtedy žiadali o byt aj ďalší 3 záujemcovia. Poslanci
OZ poverili starostu osloviť týchto žiadateľov, či ešte majú záujem o byt. O pridelení sa bude
rozhodovať na nasledujúcom zasadnutí OZ. V tejto súvislosti poverili poslanci starostu riešiť
prenájom bytu v školskej bytovke s p. Vrbinskou, ktorá v ňom od pridelenia nebýva.
Žiadosť o pridelenie pozemku parc. č. 760/29 – Henrich Kozárek, Závod č. 441 – jedná
sa o stavebný pozemok v časti Jazierko, ktorý sa prideľuje do dlhodobého nájmu na 99 rokov.
Ing. Středová navrhla, aby uvedená žiadosť bola prerokovaná na stavebnej komisie a následne
predložená na schvaľovanie na OZ.
Starosta obce predložil na schválenie použitie prostriedkov rezervného fondu na financovanie
dvoch havárií - havárie kanalizácie v prízemnom byte v budove základnej školy, kde sa
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museli kompletne vysekať a urobiť nové rozvody kanalizácie vo výške 1326,78 EUR
a havárie čerpadiel na obecnej kanalizácii vo výške 3458,72 EUR. Financovanie je v súlade
s ustanovením § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov.
Starosta obce ďalej tlmočil požiadavku občanov o umiestnenie stĺpa na vedenie NN v časti
Jazero k stavebným pozemkom. Poslanec p. Kopiar informoval, že v rámci spolupráce so
zástupcami Zsl. energetiky sa táto požiadavka bude riešiť. V tejto súvislosti boli pripomienky
aj k verejnému osvetleniu v obci, či už k niektorým častiam, ktoré sú málo osvetlené alebo
k nesvietiacim svetlám. Ing. Středová navrhla urobiť celkový monitoring osvetlenia obce do
budúceho zasadnutia OZ s navrhnutím prípadného doplnenia resp. premiestnenia niektorých
svetiel.
Starosta obce predložil poslancom OZ na riešenie zabezpečovanie miestnej autobusovej
dopravy na železničnú stanicu. Náklady za rok 2010 boli vo výške 31 068,87 EUR, tržby
12306,28 EUR čo predstavuje stratu vo výške 18762,59 EUR. Okrem týchto skutočností je
autobus nadmieru opotrebovaný, vyžaduje neustále opravy. Starosta oslovil miestnych
dopravcov s možnosťou zabezpečovania autobusovej dopravy. Firma DOPRÁVIA predložila
finančnú analýzu s tým, že pri 10 spojoch denne, by dotácia od obce bola 18.512,- EUR, čo
pre obec výhodné nie je. Firma p. Pšenica po oslovení o tento druh dopravy neprejavil
záujem. Preto je potrebné hľadať ďalšie možnosti a osloviť ďalších dopravcov na predloženie
ponúk.
10. Uznesenia

Uznesenie č.10/2011
Obecné zastupiteľstvo v Závode
schvaľuje
a/ za overovateľov zápisnice Miroslava Kopiara a Jozefa Prelca, za zapisovateľku Katarínu
Stankovú,
b/ návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: Ing. Mária Středová, JUDr. Richard Hollý
a Dana Prekopová.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0

Uznesenie č.11/2011
Obecné zastupiteľstvo v Závode
berie na vedomie
návrh programového rozpočtu obce Závod na roky 2012 a 2013.
ZA: 8
PROTI: 0

ZDRŽALO SA: 0

Uznesenie č.12/2011
Obecné zastupiteľstvo v Závode
schvaľuje
programový rozpočet obce Závod na rok 2011 s celkovou bilanciou:
Príjmy vo výške 936.172,-EUR
V tom bežné príjmy 896.172,-EUR
V tom kapitálové príjmy 0,00 EUR
V tom príjmové finančné operácie 40.000,- EUR
Výdavky vo výške 936.172,- EUR
V tom bežné výdavky 896.172,- EUR
V tom výdavkové finančné operácie 40.000,- EUR.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0
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Uznesenie č.13/2011
Obecné zastupiteľstvo v Závode
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku v obci Závod.
ZA: 8
PROTI: 0

ZDRŽALO SA: 0

Uznesenie č.14/2011
Obecné zastupiteľstvo v Závode
vymenúva
do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Závod Tomáša Červenku na základe
vydaného Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorým spĺňa predpoklady odbornej
spôsobilosti na výkon funkcie veliteľa obecného hasičského zboru.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0

Uznesenie č.15/2011
Obecné zastupiteľstvo v Závode
ruší
uznesenie č. 57/2010, ktorý bol pridelený do nájmu jednoizbový byt v bytovom dome č. súp.
244 Jánovi Gajdovi.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0

Uznesenie č.16/2011
Obecné zastupiteľstvo v Závode
schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 1326,78 EUR na
odstránenie havarijného stavu majetku obce – kanalizácia v škole, v zmysle ustanovenia § 10
odsek 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0

Uznesenie č.17/2011
Obecné zastupiteľstvo v Závode
schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 3458,72 EUR na
odstránenie havarijného stavu majetku obce – čerpadlá na obecnej kanalizácii, v zmysle
ustanovenia § 10 odsek 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0

Uznesenie č.18/2011
Obecné zastupiteľstvo v Závode
nesúhlasí
s odpredajom nehnuteľnosti parc. č. 2515 (prístupová cesta k Zbernému stredisku plynu) vo
vlastníctve SPF žiadateľovi Nafta a. s. z dôvodu využitia prístupovej cesty na verejný záujem
(zriadenie Zberného dvoru odpadov) a aj pre podnikateľské subjekty z obce, ktoré majú
v tejto časti zriadené podnikateľské priestory.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0
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Uznesenie č.19/2011
Obecné zastupiteľstvo v Závode
neschvaľuje
odpredaj akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Mestu Skalica za cenu 1,859 EUR za
akciu.
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0
14. Záver
Týmto bol program ustanovujúceho zasadnutia OZ v Závode vyčerpaný. Starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia:
Miroslav Kopiar

...................................

Jozef Prelec

...................................

Ing. Peter Vrablec
starosta obce

