Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom
konaného dňa 10. decembra 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom sa konalo v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb., §13, ods. 4, písm. a/. Rokovanie sa uskutočnilo v súlade s §12 uvedeného
zákona a pracovne sa riadilo v zmysle §11 zákona o obecnom zriadení.
Zasadnutie OZ otvoril Ján Tešlár – starosta obce. Privítal prítomných poslancov,
pracovníkov obecného úradu a ostatných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a preto je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Nie sú
prítomní poslanci: Mgr. Anna Gregušová – ospravedlnila sa, je chorá, Ing. Jozef Kubanda –
tiež sa ospravedlnil kvôli nemoci.
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ
- starosta obce otvoril rokovanie OZ a predložil program:
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, 2023 a 2024
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2022, 2023 a 2024
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
7. Zmena VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
8. Správa z kontroly vybavovania žiadostí o sprístupnení informácií v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám, za rok 2020
9. Správa nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Závadka nad Hronom
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
10. Rozpočtové opatrenie č. 6/2021
11. Plán zasadnutí OR a OZ na rok 2022
12. Plán kultúrnych, športových a spoločenských akcií na rok 2022
13. Schválenie dotácie pre OZ Lyžiarsky oddiel HOREHRON Ski Team Polomka – Bučník
14. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 11/002/18
15. Schválenie VZN o zrušení VZN č. 1/2000 o podmienkach chovu, držania a manipulácie
spoločenských zvierat a úžitkových zvierat na území obce Závadka nad Hronom
16. Správa z Obecnej rady
17. Diskusia
18. Rôzne
19. Záver
Doplnenie programu OZ v bode „Rôzne“
- Prerokovanie Zmluvy o poskytnutí služieb č. 74/2021/ŽoNFP – komunikácie MRK
- Prerokovanie žiadosti Bc. Zuzany Bartošíkovej, Hviezdoslavova 226/82, Závadka nad
Hronom – o zníženie nájmu Reštaurácie v Spoločenskom dome

Ján Tešlár, starosta:
- ak nikto z poslancov nemá námietky a iný návrh, dávam hlasovať za predložený program
a za doplnený program
Uznesenie č. 71/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
schvaľuje,
aby rokovanie prebehlo podľa predloženého programu
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 72/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
schvaľuje,
doplnenie predloženého programu
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Ján Tešlár, starosta obce: do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Mgr. Peter Kvoriak,
Renáto Babnič, Ján Šandor. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov: PaedDr. Jana
Chlebušová, Bc. Jozef Rusnák. Vedením zápisnice poverujem: Mgr. Janka Babničová.
Ak nemá niekto iný návrh, dávam hlasovať:
Uznesenie č. 73/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
schvaľuje,
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Janka Babničová
overovateľov zápisnice: PaedDr. Jana Chlebušová, Bc. Jozef Rusnák
členov návrhovej komisie:
predseda: Mgr. Peter Kvoriak
členovia: Renáto Babnič, Ján Šandor

Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
- predniesol hlavný kontrolór, materiál bol doručený poslancom OZ elektronicky
Ján Tešlár, starosta: ak nikto nemá pripomienky, dávam hlasovať:
Uznesenie č. 74/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
berie na vedomie,
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, 2023 a 2024
- predniesol hlavný kontrolór, materiál bol doručený poslancom OZ elektronicky
- návrh rozpočtu obce Závadka nad Hronom na rok 2022, 2023 a 2024 bol zverejnený od 23.
11. 2021 na webovej stránke obce a tiež na informačnej tabuli obce
Mgr. Vladimír Šiška: skúmal som zákonnosť a metodickú správnosť, uvádzam právne
predpisy
Bežný rozpočet máme pripravený ako vyrovnaný, čím je splnená zákonná podmienka.
Kapitálový rozpočet máme ako schodkový, s tým, že príjmy tam sú nulové, kapitálové
výdavky sú naše investičné akcie. Kapitálový rozpočet môže byť pripravený ako schodkový,
bežný rozpočet môže byť ako vyrovnaný alebo prebytkový, takže zákon je splnený.
Odporúčam schváliť rozpočet na rok 2022, 2023 a 2024
Uznesenie č. 75/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
berie na vedomie,
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, 2023 a 2024

Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023 a 2024
Ján Tešlár, starosta: rozpočet bol prerokovaný viackrát, či už na rozšírenej obecnej rade,
pracovnom stretnutí a tiež finančnou komisiou.
Mgr. Peter Kvoriak: k rozpočtu bol dostatočný čas sa vyjadriť, pýtam sa, či neboli nejaké
pripomienky od verejnosti – občanov
Ján Tešlár, starosta: zo strany občanov obec nezaregistrovala žiadne pripomienky k rozpočtu
Mgr. Šiška: bežné príjmy máme 1 852 850,00 €, také isté máme aj bežné výdavky. Kapitálové
príjmy máme 0,00 €, výdavky 102 500,00 €. Celkové príjmy sú 2 028 670,00 €, výdavky sú
tie isté.
Uznesenie č. 76/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
schvaľuje,
Rozpočet obce na rok 2022 v ekonomickej aj programovej štruktúre
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 77/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
berie na vedomie,
Rozpočet obce na rok 2023,2024 v ekonomickej aj programovej štruktúre
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7

Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
- Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote a čase – na
webovej stránke obce a na informačnej – úradnej tabuli obecného úradu.
- materiál bol poslancom doručený elektronicky
Mgr. Peter Kvoriak: ak bude nutnosť, poveríme HK podľa aktuálnej potreby, vykonaním
kontroly
Uznesenie č. 78/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
schvaľuje,
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Zmena VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Ján Tešlár, starosta: Návrhu VZN sme sa venovali na rozšírenej obecnej rade, na zasadnutí
finančnej komisie. Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce a aj na informačnej
tabuli OcÚ. Zmenil sa zavedený množstevný zber 0,04 € za 1liter komunálnych odpadov
alebo drobných stavebných odpadov, pri nezavedenom množstevnom odbere paušálne 0,0548
€ / za osobu na kalendárny rok – 20,00 € na občana a 0,05 € za 1 kg drobných stavebných
odpadov, bez obsahu škodlivín. V zmysle zákona, nikto nepodal proti návrhu VZN námietku.
Uznesenie č. 79/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
I./ berie na vedomie,
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Závadka nad Hronom č. 03/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Závadka nad Hronom číslo VZN – 05/2020

Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:

Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
II/ uznáša sa
v zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Závadka nad Hronom č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného
nariadenia obce Závadka nad Hronom číslo VZN – 05/2020
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Správa z kontroly vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií za rok 2020
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
- materiál bol doručený poslancom elektronicky
So závermi kontroly oboznámil prítomných hlavný kontrolór Mgr. Šiška:
- účelom kontroly bolo overiť zákonnosť postupu obce pri vybavovaní žiadostí v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zákonnosťou myslím súlad
postupu obce s právnymi predpismi a internými normami. Zameral som sa na overovanie
zákonnosti vedenia spisovej evidencie, vykonanie registrácie uvedených žiadostí, overovanie
dodržania zákonných lehôt na vybavenie žiadostí, vrátane vyhotovenia písomností.
Kontrolované boli tri spisy – žiadosti podané v roku 2020. U dvoch spisov neboli zistené
žiadne nedostatky obce pri vybavovaní predmetnej žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
Pri kontrole tretieho spisu bolo zistené, že obec ako povinná osoba žiadosti žiadateľa sčasti
nevyhovela a teda mala o tom vydať rozhodnutie, nie rozhodnutie zápisom v spise ktoré sa
nedoručuje, a opravný prostriedok proti nemu nie je prípustný. Chybu považujem za
nepodstatnú, pretože žiadateľ nebol ukrátený na svojich právach, bolo to administratívne
pochybenie. Vzhľadom k uvedenému v budúcnosti odporúčam dôslednejšie dodržiavať
ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. pri vybavovaní žiadostí v zmysle tohto predpisu.

Uznesenie č. 79-A/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
berie na vedomie,
Správu z kontroly vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií za rok 2020 v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Správa nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Závadka nad
Hronom z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
- správa bola poslancom doručená elektronicky
Ján Tešlár, starosta: materiál ste dostali, v závere Konsolidovanej účtovnej závierky vyjadruje
audítor, že „overovaním konsolidovanej účtovnej závierky skupiny za rok 2020 neboli zistené
významné nezrovnalosti“
Uznesenie č. 80/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
berie na vedomie,
Správu nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Závadka nad Hronom
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Rozpočtové opatrenie č. 6
Ing. Príbojová, ekonómka OcÚ: hlavné zmeny, ktoré sa týkajú tohto rozpočtového opatrenia
sú v kapitálovom rozpočte a súvisia s poskytnutím z Ministerstva vnútra SR na riešenie
havarijného stavu v telocvični ZŠ. Jedná sa o celkovú investíciu 105 000,00 €, z toho obec by
mala prispieť sumou 5 000,00 €. Je to suma zaokrúhlená, vysúťažená suma je o niečo nižšia,
predpokladali sme, že tam budú ešte nejaké výdavky. V bežnom rozpočte súvisia zmeny
s poskytnutím finančných prostriedkov na odmeny pre opatrovateľky, z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Súvisia s poskytnutím finančných prostriedkov k projektu
Podpora opatrovateľskej služby a ďalších poskytnutých finančných prostriedkov na podporu
zamestnanosti. Ostatné zmeny, ktoré sú tam uvedené súvisia s presunom rozpočtovaných
prostriedkov.
Uznesenie č. 81/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
schvaľuje,
rozpočtové opatrenie č. 6

Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady na rok 2022
- materiál doručený poslancom elektronicky, prerokované na zasadnutí Obecnej rady
Uznesenie č. 82/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
schvaľuje,
pracovný kalendár zasadnutí OR a OZ na rok 2022
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Plán kultúrnych, športových a spoločenských akcií na rok 2022
- materiál doručený poslancom elektronicky, prerokovaný na zasadnutí Obecnej rady
Ján Tešlár, starosta: plán bol vypracovaný v spolupráci so ZŠ s MŠ v Závadke nad Hronom,
Občianskym združením Závačan, dohodli sme sa na akciách, na ktorých budú spolupracovať
s obcou. Budeme sa musieť riadiť epidemiologickou situáciou COVID 19.
Uznesenie č. 83/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
berie na vedomie
Plán kultúrnych, športových a spoločenských akcií na rok 2022
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Schválenie dotácie pre OZ Lyžiarsky oddiel HOREHRON Ski Team Polomka –
Bučník

Ján Tešlár, starosta: žiadosť bola prerokovaná spolu so žiadosťami jednotlivých členov
Občianskeho združenia Závačan, požiadali o sumu 200,00 €. Použijú ich na regeneráciu na
plavárni.
Uznesenie č. 84/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
schvaľuje
Dotáciu pre OZ Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka – Bučník, Komenského 112,
976 66 Polomka na rok 2022 vo výške 200,00 €
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 11/002/18
Ján Tešlár, starosta: zmluvu mali poslanci k dispozícii, prerokovaná bola aj na zasadnutí
Obecnej rady. Návrh bol taký, aby sme úver, ktorý sme mali splatili v mesiaci november
2022. Aby nové OZ išlo bez splátok úveru. Výška splátky úveru bude 6332,00 € mesačne.
Prvá zvýšená splátka bude 25. 01. 2022. Deň splatnosti termínovaného úveru bude 04. 11.
2022.
Uznesenie č. 85/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 11/002/18
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

15. Schválenie VZN o zrušení VZN č. 1/2000 o podmienkach chovu, držania
a manipulácie spoločenských zvierat a úžitkových zvierat na území obce Závadka nad
Hronom
Ján Tešlár, starosta: o tomto VZN sa už zmienil aj hlavný kontrolór, mali ste ho k dispozícii.
Mgr. Šiška: Proti VZN bol podaný protest prokurátora. Nemá zmysel ho novelizovať,
vhodnejšie je ho zrušiť, upravuje právne vzťahy, ktoré už neexistujú. Časť vecí, ktoré
upravuje sú už zahrnuté v právnych predpisoch vyššej právnej sily.
Mgr. Peter Kvoriak: budeme v budúcnosti prijímať takéto VZN
Mgr. Šiška: uvidíme, čo prinesie čas. Budeme sa riadiť aktuálnou situáciou a potrebami.
Uznesenie č. 86/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
I/ berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Závadka nad Hronom č. 1/2000
o podmienkach chovu, držania a manipulácie spoločenských zvierat a úžitkových zvierat na
území obce Závadka nad Hronom
II/ uznáša sa
v zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Závadka nad Hronom č. 1/2000 o podmienkach chovu, držania
a manipulácie spoločenských zvierat a úžitkových zvierat na území obce Závadka nad
Hronom
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Správa z Obecnej rady
Ján Tešlár, starosta: na zasadnutí OR sme boli takmer všetci, prejdeme ešte k jednotlivým
bodom: mali sme tu žiadosť o odkúpenie parcely KN C 1055/11, chcem sa opýtať, či to vôbec
chceme predať, lebo predtým sme sa rozprávali, že nebudeme predávať, ak áno, či zachováme
cestu do poľa (extravilánu) smerom k rybníku alebo odpredáme celý pozemok. Podľa týchto
vašich pripomienok musíme urobiť geometrický plán.
Mgr. Kvoriak: definitívne stanovisko neviem zaujať, ale čo sa týka toho geometrického plánu,
tam je to všetko poposúvané, môžu byť odchýlky aj 0,5m oproti stavu v teréne. Mohol sa
samozrejme odvtedy zmeniť aj stav terénu. K prístupovej ceste by sa mali vyjadriť tí, ktorí
tam bývajú.
Ján Tešlár, starosta: najskôr sa musíme dohodnúť, či to chceme predať. Aby sme neurobili
kroky, ktoré nás budú stáť peniaze a potom sa rozhodne, že to predať nejdeme. Takže sa
pýtam, chceme to predať?

Mgr. Kvoriak: akurát sme schvaľovali rozpočet, kapitálové príjmy máme nulové, takže bolo
by dobré ich navýšiť, ďalšia skutočnosť je, že boli traja záujemcovia. Na ostatnej obecnej rade
sme sa bavili, že to necháme na február 2022, pripravíme podmienky na verejnú obchodnú
súťaž a v rámci tých podmienok navrhujem, že my si môžeme vyhradiť právo zrušiť súťaž
bez udania dôvodu.
Ján Tešlár, starosta: hlavne by sa mali vyjadriť tí, čo tam bývajú, predovšetkým k tomu, či sa
tam má nechať cesta do poľa (k rybníku)
Mgr. Kvoriak: v prípade ponechania cesty sa pozemok zúži, takže či bude ešte záujem
o menšiu plochu ...
Ján Šandor: je tam potrebné nechať miesto na umiestnenie zberných kontajnerov na odpad
Bc. Rusnák: nemusí to byť široká cesta a v rámci nej by sa mohol nechať priestor na zberné
nádoby.
Mgr. Kvoriak: geodet nám to zameria tak, ako ukážeme
Ján Tešlár, starosta: takže ako sa dohodneme, necháme 3 m širokú cestu?
Bc. Rusnák: do budúcnosti, plánuje sa tam niečo budovať?
Mgr. Kvoriak: je to extravilán obce, tak je to v územnom pláne, to ale nevylučuje, že sa to
nemôže v budúcnosti zmeniť, dá sa urobiť dodatok k územnému plánu, môžeme uvedené dať
ako určené na výstavbu, ale v tom prípade musíme počítať s protipožiarnymi opatreniami.
Momentálne to v územnom pláne nie je, takže stačia 3 metre a dá sa prejsť aj popri RD
Zubákovcov, na konci ulice.
R. Babnič: áno, dá sa aj tadiaľ, tá cesta je ale zjazdná pre nákladné autá, pre osobné nie je
Mgr. Kvoriak: dôležití sú hasiči, ak by v budúcnosti došlo k tomu, že zmeníme a rozšírime
územný plán obce
Ján Tešlár, starosta: môžeme to teda uzavrieť nateraz tak, že tam necháme 3 m cestu?
Mgr. Kvoriak: priestor na tie zberné nádoby by som tiež navrhoval
Ján Tešlár, starosta: takže 3 m cesta s tým, že tam budú umiestnené tie zberné nádoby
Mgr. Kvoriak: dohodnime sa tak, že keď to pôjde geodet merať, ukážeme, čo chceme merať,
aby to bolo presné. Ten pozemok sa tým pádom zmenší, takže oň nemusí byť záujem. Jednou
z podmienok verejnej obchodnej súťaže by mala byť tá, že náklady za geometrický plán znáša
kupujúci.
Ján Tešlár, starosta: ďalší bod, kamera p. Michalko sa mi ohľadom kamerového systému
zatiaľ neozval. Ja som sa na tieto podmienky pýtal technikov (MMJ Heľpa) – budeme to
zrejme podrobnejšie riešiť v budúcom roku.
- Slovanet – do konca roka 2021 im pošleme pripomienky k návrhu zmluvu, či k tej zmluve
ideme vôbec pristúpiť a podpísať – ide o anténu
- preposielal som zo SOU stavebného od Ing. Príboja list – odpoveď na vaše pripomienky, na
drevenicu na ulici Partizánskej bol vypracovaný znalecký posudok
Mgr. Kvoriak: znalec jednoznačne konštatoval, že objekt nemá ani hodnotu, nie je ani účelný,
vlastníci nereagovali, myslím si, že môžeme pristúpiť k búraniu, akonáhle sa rozhodnutie
stane právoplatné a vykonateľné. Dúfam, že sa to v budúcom roku podarí
Ján Tešlár, starosta: pani Ľubica Tkáčová a p. Štefan Anderko si podali žiadosť
o pokračovanie nájmu – týka sa to tých nelegálnych stavieb na ulici Rázusova (záhrady,
záhradné domčeky)
Mgr. Kvoriak: je potrebné nájsť nájomnú zmluvu, platia nájom?
Ján Tešlár, starosta: máme tu dokumenty o tom, že platili daň z nehnuteľnosti
Mgr. Šiška: na základe čoho platili daň z nehnuteľnosti – to je potrebné preukázať. Nemôžu
platiť daň za niečo, čo žiadajú do nájmu.
Mgr. Kvoriak: budeme sa tým zaoberať v r. 2022 ale je potrebné preukázať nájomné zmluvy,
ak vôbec boli uzavreté – my môžeme zaujať stanovisko podľa toho, ako je zmluva uzavretá

Ján Tešlár, starosta: chodník v obci, pri ceste I/66 je dokončený, stavbu sme prebrali so
stavebným dozorom aj so zhotoviteľom, malé nedostatky sú uvedené v preberacom protokole,
boli odovzdané všetky certifikáty, potvrdenia o uložení odpadu na skládky, poslednú faktúru
sme vyplatili.
Mgr. Kvoriak: od p. Tomčovej máte potvrdenie, že k svojmu rodinnému domu žiadala betón?
Ján Tešlár, starosta: bol som pritom osobne, aj stavebný dozor, písomné potvrdenie od nej
nemáme, doplníme. Pani Tomčová si sama výslovne želala betón, vyhoveli sme jej. Bola to
ústna dohoda.
Ján Šandor: je to majetok obce, keď chcela betón
Ján Tešlár, starosta: vyšli sme jej v ústrety
Ing. Bartošík: chodník priamo hraničí s jej nehnuteľnosťou, chcela to kvôli vstupu
Ján Šandror: ja len kvôli tomu, že aj na ulici Fučíkovej pred RD p. Kvoriaka bola urobená
vstupná cesta a teraz tam voda steká dole ulicou keď je búrka
Ján Tešlár, starosta: obec na toto nedoplácala nič. Bude to potrebné ešte zasypať, bol vlhký
piesok.
Ing. Bartošík: treba „zafugovať“ špáry – teraz je vlhko a zima, takže na jar, dosypať zem
okolo obrubníkov a dosypať špáry
Ján Tešlár, starosta: oprava telocvične ZŠ – po rozhovore s vedúcimi oddielov, ktoré chodia
do telocvične, nám bolo povedané, že by bolo potrebné preložiť držiak na tyče a siete na
nohejbal aj volejbal, nakoľko je tam vôľa v osadení. Chcem poďakovať spoločnosti
METICON, a. s., ktorá nám bezodplatne a na počkanie urobila medzikusy do podlahy Ing.
Bartošíkovi a p. Jurčákovi, ktorí sa tomu venovali. Telocvičňa bude do konca roka 2021
hotová, môžeme sa tam ísť pozrieť. Jedná sa o nové svietidlá, rekonštrukciu stropu,
natiahnuté nové siete, nová podlaha a vymenené všetky okná. Niektoré okná už takmer
vypadávali.
Ján Tešlár, starosta: mal som stretnutie ohľadom DSS v budove bývalého zdravotného
strediska na ulici Partizánskej. Bolo už tretie. Celý objekt aj vnútro budovy im vyhovuje,
vyhovuje im taktiež aj poloha v obci. Rokujú s projektantom o rozmiestnení jednotlivých
izieb, prídu aj na rokovanie OZ. Ak budem vedieť niečo bližšie, budem vás informovať
Mgr. Kvoriak: to by bolo len pozitívum
Ján Tešlár: chcú to prerobiť, chcú sa s vami stretnúť a oboznámiť vás s podrobnosťami
Ján Tešlár, starosta:
- chodník na ulici Hviezdoslavovej je upravený podľa vašich pripomienok a požiadaviek
Toľko k OR, ostatné budeme riešiť v bode „Rôzne“.
Uznesenie č. 87/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
berie na vedomie
Správu z Obecnej rady zo dňa 23. 11. 2021
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Diskusia a Rôzne
- Žiadosť Bc. Zuzany Bartošíkovej, Hviezdoslavova 226/82, Závadka nad Hronom
o zníženie nájmu reštaurácie v Spoločenskom dome
Ján Tešlár, starosta: žiadosť sme vám preposlali, žiada o zníženie nájmu kvôli situácii
s COVID 19, reštaurácia je zatvorená od 08. 11. 2021, kuchyňa ide na polovičnú prevádzku
Na ministerstve hospodárstva nebola zatiaľ zverejnená žiadna výzva na predkladanie žiadostí
o dotácie ohľadom nájmu takýchto prevádzok.
Mgr. Peter Kvoriak: tento bod by som odložil na čas, keď bude výzva zverejnená, zoberieme
žiadosť na vedomie.
Uznesenie č. 88/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
berie na vedomie
žiadosť Bc. Zuzany Bartošíkovej, IČO: 44779356, miesto podnikania: Hviezdoslavova
226/82, 976 67 Závadka nad Hronom o zníženie nájomného za prenájom priestorov
v budove Spoločenského domu – stavba súpisné číslo 144, postavená na pozemku parcela
reg. C-KN č. 328/1, v k. ú. Závadka nad Hronom, obec Závadka nad Hronom, okres Brezno,
vedená Okresným úradom Brezno, Odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 525 v prospech
obce Závadka nad Hronom, vlastnícky podiel 1/1, (nájomný vzťah založený Zmluvou o nájme
nebytových priestorov zo dňa 16. 12. 2011 v znení jej dodatkov)
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- Prerokovanie zmluvy o poskytnutí služieb č. 74/2021/ŽoNFP pre projekt „Výstavba
a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Závadka nad Hronom“ OP Ľudské
zdroje – technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít (MRK)
Ján Tešlár, starosta: poslal som vám výzvu na dobudovanie pozemných komunikácií, alokácia
10 miliónov eur, zdroj EÚ, spoločné financovanie 5%, oprávnení žiadatelia obce z atlasu
MRK 2013 – 2019 uzavretie prvého hodnotiaceho kola 14. 01. 2022 uzavretie druhého 28. 02.
2022.
Pre nás by to bola rekonštrukcia vrstiev vozovky, výmena podlahovej a obrusnej časti
výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre chodcov a nevyhnutné odstavné plochy. Výška je
ohraničená hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity
(MRK), my by sme mohli ísť do 2 000 000,00 €. Jedná sa o zabezpečenie spojenia osídlení
MRK s pozemnou komunikáciou vedúcou k vzdelávacím inštitúciám, k úradom, k inštitúciám
štátnej správy, k pošte, k zdravotnému zariadeniu, autobusovým zastávkam, kostolu,
cintorínu, k predajniam potravín, k zbernému dvoru a pod. My máme na rekonštrukciu
pozemných komunikácií 100,00 € / m2 a rekonštrukcia – výmena povrchu 70,00 € / m2. Na
chodníky 115,00 €/m2. Návrh zmluvy bol doručený všetkým poslancom elektronicky.
V zmluve je uvedené, že po jej podpísaní si pýtajú 3000,00 €, po odovzdaní dokumentácie
1500,00 € a po schválení žiadosti 1500,00 €. Plus samozrejme náklady na vypracovanie

projektovej dokumentácie, ktorej cena súvisí s výškou požadovanej dotácie a to 3%
z požadovanej sumy. Všetko je zahrnuté vo výzve v oprávnených výdavkoch, teda po
schválení žiadosti o NFP by sa nám to vrátilo. Je to dosť rýchly termín. Spoločnosť tu bola už
viackrát. Výzva bola vydaná už v minulosti, vtedy boli prísnejšie podmienky, teraz sa to
určite zjednodušilo. V prípade našej obce by išlo o rekonštrukciu na sídlisku Paseka, na ulici
Rázusovej (Kolónia), okolo MRK – všade tam, kde ich na jednom mieste žije viac ako 50
osôb. Je to podmienené tak, že ak je cesta ktorá by bola oprávneným výdavkom – už
zrekonštruovaná, tak samozrejme sa nebude rekonštruovať znova. Kvalita ciest a chodníkov,
na ktoré by sa rekonštrukčné práce vzťahovali, sa posudzuje.
Mgr. Kvoriak: takže napríklad chodník po druhej strane cesty I/66 (hlavná cesta) by sa nedal
vymeniť?
Ján Tešlár, starosta: nie, lebo už je urobený
Mgr. Kvoriak: mne sa na tom nepáči to, že nejaká firma vybavuje „eurodotácie“ na projekty
a za nič nie sú zodpovední. Lebo čo v prípade neúspechu? Ja za seba toto nepodporím.
Ján Tešlár, starosta: môžu sa vyjadriť aj ostatní poslanci
Bc. Rusnák: komunikácie boli opravované, to znamená, že nie sú až v takom zlom stave aby
nevyhovovali, hore na Kolónii, neviem, či by bola tá cesta taká, že by vyžadovala opravy.
Jedná sa o cesty v okolí bytoviek Rázusova 572 a 576.
Mgr. Kvoriak: ešte sa vrátim k predošlej ponuke tejto spoločnosti, tá cena za sprostredkovanie
sa navýšila – prvý krát bola len 3000,00 €
Mgr. Šiška, hlavný kontrolór: sme si stopercentne istí, že na rekonštrukciu ciest je potrebná
projektová dokumentácia? Lebo viem, že pri jednom stavebnom konaní sa to riešilo formou
ohlásenia.
Ján Tešlár, starosta: je to podmienka k podaniu žiadosti o NFP bez PD nemôžeme podať
žiadosť
PaedDr. Chlebušová: ktorých komunikácií konkrétne sa to týka
Ján Tešlár, starosta: sídlisko Paseka – chodník, Kolónia (Rázusova ulica) – chodník
Mgr. Kvoriak: chodník na sídlisku Paseka po ktorej strane? Pred bytovým domom Paseka 1,
3, 5, 7?
Ján Tešlár, starosta: áno, po tej strane
Uznesenie č. 89/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
schvaľuje
Zmluvu o poskytnutí služieb č. 74/2021/ŽoNFP pre projekt „Výstavba a rekonštrukcia
pozemných komunikácií v obci Závadka nad Hronom“ OP Ľudské zdroje – Technická
vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK)
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 7
Prítomní poslanci menovite:
Mgr. Peter Kvoriak, PaedDr. Jana Chlebušová, Ing. Ján Bartošík, Renáto Babnič, Ján Šandor,
Juraj Nosko, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie: 7
Za: 0
Proti: Mgr. Peter Kvoriak, Bc. Jozef Rusnák, Juraj Nosko, Ján Šandor
Zdržal sa: Ing. Ján Bartošík, PaedDr. Jana Chlebušová, Renáto Babnič

Rôzne:
Ján Tešlár, starosta:
- dostali sme od p. Jozefa Hrušku, Športová 7, Závadka nad Hronom – návrh kúpnej ceny za
pozemok parcela KN C 541/2 – záhrada o výmere 329 m2. Navrhuje kúpnu cenu 100,00 € za
celý pozemok. Žiadosť o odpredaj sme prerokovali už viackrát. Je to záhrada pri ich
rodinnom dome, ktorú užívajú.
OZ: odporúča obci Závadka nad Hronom odpísať odpoveď, že nesúhlasí s navrhovanou cenou
za a že obec neuvažuje pozemok odpredať
Ján Tešlár, starosta:
- Testovanie na pracovisku: podľa vyhlášky testujeme každý pondelok, tých zamestnancov,
ktorých je potrebné testovať podľa prijatých opatrení vlády SR. V našom prípade je to 11
zamestnancov celkovo, vrátane pracovníkov aktivačných prác, menších obecných služieb
a opatrovateliek.
- Krytý bazén a sauna: sú zatvorené, temperujeme teplotu, aby nevznikala pleseň
- Odvodňovacie jarky: boli upravené (prehĺbené a rozšírené) jarky na zachytenie dažďových
vôd pri prívalových dažďoch – na uliciach Športová a Clementisova. V budúcom roku
budeme ďalej pokračovať s odvodňovacími kanálmi nad rodinnými domami. (prikladám
fotodokumentáciu)
- Dotácie OZ Závačan: preposlal som poslancom OZ elektronicky čerpanie dotácie
jednotlivých oddielov OZ Závačan v roku 2021. Z celkovej schválenej dotácie 17 150,00 €
bolo vyčerpané 7 369,00 €
- Čerpanie septikov – výzva pre vlastníkov nehnuteľností, ktoré nie sú pripojené k verejnej
splaškovej kanalizácii, o predloženie dokladov o nakladaní s odpadovými vodami
z domácnosti za rok 2020: poslali sme výzvu pre týchto občanov, predkladám obecnému
zastupiteľstvu zoznam vlastníkov, ktorí na list reagovali a doklady o čistení žúmp predložili
a tiež tých, ktorí na výzvu nereagovali. Niektorým nebolo zo strany obce umožnené pripojiť
sa na verejnú splaškovú kanalizáciu, buď z dôvodu vysokých finančných nákladov pre obec –
nutnosť vybudovania prečerpávacích staníc, výškový rozdiel medzi rodinným domom
a potrubím stokovej siete, neochota niektorých občanov spolupracovať pri vybudovaní
združenej prípojky do kanalizácie. Prosím poslancov aby sa vyjadrili, či máme zaslať ešte
jednu výzvu alebo postúpiť podklady na Okresný úrad v Brezne, Odbor životného prostredia.
OZ: odporúča obci osloviť vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí na výzvu nereagovali, ešte jednou
výzvou, s upozornením, že v prípade, ak doklady nepredložia v určenom termíne, bude táto
informácia postúpená kontrolnému orgánu.
Ján Tešlár, starosta:
List – znova bol do schránok po obci rozoslaný poštou list /v poradí už 11 zásielka od
komunálnych volieb 2018/ na moju osobu, príbuzných a spolupracovníkov, kde sa vo
všeobecnosti píše stále to isté, osočovanie, ohováranie, že sa tu nič nerobí a pod. Šíria to aj po
Facebooku - osoby známe tomuto prostrediu. Tak na vysvetlenie všetkým, ktorí to chcú
počuť alebo čítať.
To čo som v roku 2018 na predvolebnom mítingu povedal a čo sa nám spolu s poslancami OZ
doteraz podarilo zrealizovať, za čo im všetkým veľmi pekne ďakujem a čo je ešte v príprave
na rok 2022 nevidia iba tí ľudia, ktorí chodia po obci v noci a roznášajú letáky, píšu listy
a posielajú do schránok domov a cez deň asi oddychujú doma, prečo ? .. nech si každý na túto
otázku odpovie sám.
Ak o tebe niekto hovorí niečo zlé, väčšinou je to preto, lebo nevie o sebe povedať nič dobré.
Šťastní ľudia nestrácajú čas tým, že ubližujú druhým. Zlo je pre nešťastných, frustrovaných
a závistlivých ľudí.
Ja sa budem sa aj naďalej riadiť starou, no pravdivou múdrosťou: Hladnému daj chleba,
smädnému daj vodu, no hlupákovi sa vyhni, stiahol by ťa na svoju úroveň.

Tieto body som si dovolil predložiť v roku 2018 a teraz rekapitulujem:
1., Asfaltovanie ciest a výtlkov v obci
- asfaltovanie ciest a opravy výtlkov po jednotlivých uliciach v obci sa robí každý rok
podľa schváleného rozpočtu obce
2., Chodník do priemyselnej zóny
- v roku 2021 sa dokončil chodník od autobusovej zastávky k odbočke na sídlisko Paseka,
chodník pokračuje smerom k obvodnému lekárovi a vypracovaným projektom až do
priemyselnej zóny, kde budeme ďalej pokračovať podľa návrhov do rozpočtu obce
v budúcom období. Projekt je stále pripravený, môžeme kedykoľvek pokračovať.
3., Orientačný systém v obci
- orientačný systém je zakúpený, v roku 2022 ho svojpomocne zabudujeme v celej obci
4., CIZS / centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti / + Bezbariérové zdravotne
stredisko + denný stacionár
-Vypracovaný projekt v celku, ktorý sme podali na Ministerstvo zdravotníctva nám uvedené
ministerstvo zrušilo, nakoľko nebolo možné v súčasnej dobe doplniť lekárov pre zdravotnú
starostlivosť občanov, budeme čakať na novú výzvu a ak bude pre obec zaujímavá, zapojíme
sa do nej. Projekt je pripravený, môže sa kedykoľvek použiť.
5., Domov sociálnych služieb
- prebieha rokovanie o zriadení DSS v budove bývalého Zdravotného strediska
6., Kamerový systém
-kamerový systém podľa potreby obce a požiadaviek občanov v obci vybudovaný, budeme na
rozšírení pokračovať ďalej podľa potreby Obecného úradu
7., Pozemkové úpravy
- projekt je zaslaný na Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, o jeho riešenie sa
intenzívne zaujímame, píšme každý rok dva listy na ministerstvo ohľadom realizácie tohto pre
obec potrebného projektu
8., Opatrovateľská služba
- projekt zrealizovaný – Opatrovateľská služba I končila začiatkom roka 2021, v súčasnej
dobe sme v projekte Opatrovateľská služba II
9., Požiarna zbrojnica
- bolo nutné prerobiť celý projekt, pretože nám pribudlo nové vozidlo, budeme to realizovať
z možnej výzvy alebo po častiach z rozpočtu obce
10., Rekonštrukcia pamätníkov
-rekonštrukcia pomníkov zrealizovaná podľa projektu, všetky tri pomníky opravené aj ich
okolie, zrekonštruovaný aj svätý kríž v cintoríne
11.,Telocvičňa
- telocvičňa sa v súčasnej dobe podľa projektu prerába, koncom decembra dielo zrealizované
podľa projektu
12., Obecný úrad – bezbariérový vstup + Parkovisko
-Parkovisko je pred budovou hotové, bezbariérový vstup máme pripravený, urobíme
z rozpočtu obce podľa prerobenia vchodu do Obecného úradu
13., Kotolňa v ZŠ s MŠ
- kotolňa v Základnej škole prerobená podľa projektu
14., Parkovisko, odstavné plochy na sídlisku Paseka
- odstavné plochy na sídlisku Paseka sa zrealizovali a rozšírili, projekt parkoviska pre
návštevníkov ideme realizovať v roku 2022
15., Urbanistická štúdia

- projekt bol zo strany Ministerstva životného prostredia pozastavený z vyššej moci / nie pre
naše pochybenie / , zároveň obec listom uistili, že sa zrealizuje do 31.12.2022. Obec to
nebude stáž žiadne financie.
16., Materská škola
- na uvedený projekt sme dostali sumu cca 170 tisíc €, no Ministerstvo školstva tento projekt
vyhodnotilo po dvoch rokoch a ceny počas pandémie narástli niekde aj o 100 percent, do VO
sa nikto neprihlásil, preto sme dotáciu vrátili. O novú dotáciu sa budeme zaujímať. Projekt je
stále reálny.
17., Oplotenie cintorína + nová brána na oboch vchodoch
-Brány cintorína prejdú rekonštrukciou v roku 2022 + časť oplotenia cintorína, ostatná časť
oplotenia bola opravená
18., Slobodáreň – riešiť vzniknutú situáciu
- projekt zrealizovaný, stavba odstránená
19., Sociálny taxík
- projekt zrealizovaný pre celý Mikroregión, v súčasnej dobe pre pandémiu pozastavený
20, MOPS
-Projekt zrealizovaný, budeme sa ďalej zaujímať o dotáciu na tento projekt
21., Terénna sociálna služba
- projekt zrealizovaný, máme dve terénne pracovníčky – COVID asistentky
Ak by toto niekomu nestačilo, môžem kedykoľvek každý jeden bod podrobne vysvetliť na
Obecnom úrade. Toľko k poslednému listu.
Chcel by som sa ako starosta obce úprimne poďakovať Vám všetkým, poslancom,
zamestnancom obce, ako aj všetkým občanom našej obce Závadka nad Hronom, ktorí ste
svojou prácou a snahou v tomto roku prispeli k rozvoju našej obce, všetkým, ktorí
dennodenne dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný. Hoci aj tento rok 2021 nebol
ľahký a trápili sme sa hlavne s pandémiou, dokázali sme toho spoločne veľa urobiť
a z pripraveného rozpočtu urobiť všetko čo nám financie dovolili, tak aby sme obec do
budúcna nezadlžili.
Prajem Vám všetkým požehnané Vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých
naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a Božím požehnaním aj po celý Nový rok.
- Mgr. Kvoriak, R. Babnič: žiadajú obec v rámci zasadnutia Mikroregiónu alebo zasadnutia
ZMOS, aby pripomienkovala nový grafikon železničnej dopravy, ktorý bol účinný od
decembra 2021 – došlo k posunu spojov vlakov, tak že cestujúci z našej a okolitých obci
nemajú možnosť sa v nejakom skoršom čase dopraviť vlakom napr. k lekárovi do Brezna, či
Banskej Bystrice, do zamestnania, či do škôl. Taktiež opačným smerom na turistiku napríklad
– prvý vlak ide v takmer poludňajších hodinách. Tento grafikon je nevýhodný a nepraktický,
netvorený s ohľadom na cestujúcich. V skratke by bolo vhodné požiadať o to, aby vlakové
spoje boli zachované tak, ako bolo v pôvodnom grafikone.
Ján Tešlár, starosta: požiadavka bude prednesená na zasadnutí Mikroregiónu, ak už nikto
z prítomných nemá nič na prerokovanie, ďakujem Vám všetkým za účasť a uzatváram
zasadnutie OZ.

Zapísala: Mgr. Janka Babničová

Ján Tešlár, starosta obce
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