Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. decembra 2014
na obecnom úrade v Závadke o 17:00 hod
Prítomní: Ján Bereš, Juraj Gašpár, Ľudovít Knežo, Jozef Šarik, Ing. Ján Škvarkovský,
Mgr. Mirón Luterán, Ján Varga
Program:
1.Otvorenie,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Kontrola uznesení č.1-3 z 5.12.2014,
4. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva,
5. Vzdanie sa poverenia zástupcu starostu obce a poverenie nového zástupcu starostu obce,
6. Schvaľovanie Štatútu obce Závadka,
7. Schvaľovanie VZN 3/2015 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v obci Závadka,
8. Schvaľovanie VZN 2/2015 o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva v obci Závadka,
9. Schvaľovanie platu starostu obce,
10. Schvaľovanie zmeny pracovnej doby v materskej škole,
11. Schvaľovanie Rozpočtu obce na rok 2015 a rozpočtu na roky 2015-2017 bez programovej
štruktúry,
12. Problematika neplatenia daní občanmi obce a stanovenie termínu na vyvesenie zoznamu
neplatičov na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Závadka,
13. Schvaľovanie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady,
14. Schvaľovanie VZN č. 4/2015 o správnych poplatkoch v obci
15. Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a športovej komisie, voľba ich predsedov a
členov,
16. Informácia o výsledkov inventarizácie
17. Návrh prehodnotenia nájomných zmlúv z doterajším nájomcom obecných budov
18. Návrh uznesenia 4 - 8 z 10. 12. 2014
19. Diskusia
20. Záver

1. Prvé pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Varga starosta
obce.
2. Za overovateľov zápisnice boli určený Jozef Šarik a Juraj Gašpar. Za zapisovateľa bol
určený Ing. Ján Škvarkovský.
3. Starosta obce previedol kontrolu uznesení z 5.12.2014 č. 1-3. Poslanci konštatovali že
boli splnené a zároveň poslanci schválili aj program zasadnutia.
4. Nakoľko na ustanovujúcom zasadaní , ktoré sa konalo dňa 05.12.2014 nebol prítomný
zvolený poslanec Ján Bereš ten prečítal sľub poslanca a slovom sľubujem a svojim
podpisom zložil zákonom predpísaný sľub.
5. V tomto bode pán Juraj Gašpar predložil svoje vzdanie sa poverenia zástupcu
starostu obce. Starosta obce aj obecné zastupiteľstvo vzdanie sa poverenia zástupcu
zobralo na vedomie. Následne starosta Ján Varga poveril svojím zastupovaním

poslanca Ľudovíta Kneža a ten poverenie prijal. Poslanci toto nové poverenie starostu
obce zobrali na vedomie.
6. Poslanci pristúpili k schváleniu Štatútu obce Závadka . Starosta obce prečítal návrh na
Štatút obce. Nakoľko z nikto nepodal námietku poslanci jednohlasne štatút schválili
počtom hlasov 5.
7. V tomto bode poslanci počtom hlasov 5 schváli VZN 3/2015 Rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva v obci Závadka.
8. Starosta obce predložil poslancom návrh na VZN 2/2015 o odmeňovaní poslancov
obecného zastupiteľstva v obci Závadka. Poslanci toto VZN 2/2015 schváli počtom hlasov
5.
9. Starosta oboznámil prítomných s platným zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Podľa tohto zákona
obecné zastupiteľstvo novozvolenému starostovi schválilo plat vo výške 1350,- € v
hrubom od 1.1.2015 .
10. V tomto bode poslanec pán Gašpar predložil svoj návrh na pracovnú dobu MŠ nakoľko
niektorí rodičia vyberajú deti veľmi skoro z a sú rodičia, ktorý pracujú dlhšie ako je
prevádzka a pracovná doba zamestnancov MŠ . Poslanci schválili pracovnú dobu
nasledovne od 7:00 do 16:30 a výber detí najskôr od 15:00 hod.
11. Poslanci v tomto bode schválili počtom hlasov 5 rozpočtu obce na rok 2015 a rozpočet na
roky 2015-2017 bez programovej štruktúry. Rozpočet sa počas roka 2015 bude upravovať
podľa predložených návrhov rozpočtovými opatreniami. Tento rozpočet obec zaeviduje aj
do programu RISSAM.
12. V tomto bode sa poslanci zaoberali problematikou neplatenia daní občanmi obce.
Nakoľko k dnešnému dňu občania ani po výzvach daň nezaplatili poslanci schváli , že
obec Závadka, ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní a
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový
poriadok), s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku, zverejní od 01.02.2015 zoznam
dlžníkov na obecnej tabuli a na internetovej stránke obce Závadka.
13. Starosta obce prečítal Návrh na VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci toto VZN č. 1/2015
jednohlasne schválili.
14. V tomto starosta obce prečítal návrh na VZN č. 4/2015 o správnych poplatkoch v obci .
Pán poslanec Gašpar žiadal upraviť poplatky za poskytovanie služieb cudzím záujemcom.
Navrhované zmeny boli zapracované do tohto VZN a poslanci následne VZN č. 4/2015
schválili.
15. Poslanci obecného zastupiteľstva zradili tieto komisie a ich členov:
a. Komisia na ochranu verejného poriadku , ktorá bude mať na starosti verejný poriadok ako
aj prejednávanie sťažnosti občanov obce. Za predsedu tejto komisie poslanci určili
Ľudovíta Kneža a za členov Jána Bereša, Jozefa Šarika.
b. Komisia športová bude mať na starosti organizovanie športových a kutúrných podujatí
v obci . Za jej predsedu poslanci určili Jozefa Šarika a za členov Juraja Gašpara, Jana
Bereša, Ing. Jána Škvarkovkého.
16. Starosta obce prečítal výsledok inventarizácie, ktorá sa konala od 30.11.2014 do
02.12.2014 poslanci tento výsledok schválili jednohlasne.
17. Pán Gašpar v tomto bode navrhol, že na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva
bude potrebne prehodnotiť zmluvy z doterajším nájomcom obecných budov a tie budú aj
z výškou nájomného zverejnené. Návrh boj jednohlasne schválený.
18. Návrhová komisia predložila návrh na uznesenia 4 - 8 z 10. 12. 2014 . Tento Návrh bol
schválený jednohlasne.

19. V diskusii sa poslanci vrátili k problematike neplatenia daní občanmi . Pán kontrolór
Mgr. Luterán povedal , že by bolo vhodné navštíviť neplatičov osobne a aj takýmto
spôsobom ich upozorniť na ich zákonnú povinnosť platiť dane. V tomto bode pán starosta
poslancom oznámil, že pán Marin Timko by chcel organizovať silvestrovské posedenie.
Poslanci nemali námietky a žiadosť schválili.
20. Na záver starosta poďakoval prítomných za účasť a zasadnutie ukončil.

V Závadke dňa : 10.12.2014

Overovatelia:
Juraj Šarik

Zapisovateľ: Ing. Ján Škvarkovský

Juraj Gašpar

Ján Varga Starosta obce

