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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zavare
konaného dňa 3.2.2020

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZAVAR
------------------------------------------------------------------------------Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zavare
konaného dňa 3.2.2020
-------------------------------------------------------------------------------Počet poslancov obecného zastupiteľstva:
Prítomní : starosta obce
poslanci OZ
kontrolórka obce
zapisovateľka
pracovníci OcÚ
občania

9
9

3

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Bc. Lukáš
Sochor. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, nakoľko boli
prítomní všetci poslanci OZ.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prehľad pripravenosti investičných akcií
5. Rozpočtové opatrenie č. 11/2019
6. Rozpočtové opatrenie č. 12/2019
7. Správa hlavnej kontrolórky obce č. 1/2020
8. Správa hlavnej kontrolórky obce č. 2/2020
9. Návrh smernice o postupe pri predaji a prenájme majetku obce
10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Mgr. Elena Majtánová
11. Odpredaj nehnuteľnosti na Hlavnej ul. č. 41 – vyhlásenie nového termínu
verejnej súťaže
12. Komisia pre financie, rozpočet a eurofondy - riešenie
13. Rôzne
- Plán kultúrnych akcií na rok 2020
14. Diskusia
15. Záver

1. Za zapisovateľku bola určená pani Edita Nižnanská
Overovatelia zápisnice: Ing. Miroslav Roman
Peter Stúpala
2. Schválenie programu dnešného OZ
Poslanci OZ Ing. Dobrovodský, Ing. Benešová, PaedDr. Moncmanová ako
i ďalší poslanci doplnili dnešný program.
Poslankyňa Ing. Benešová mala pripomienku k zasielaniu podkladov
a materiálom na zasadnutie. Podklady boli zaslané oneskorené a niektoré boli
nepostačujúce.
K tomuto názoru sa priklonili aj ďalší poslanci.
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 5/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
program dnešného OZ.
Hlasovanie (prítomných 9 poslancov):
Za – 4 poslanci Ing. Malovcová, PaedDr. Moncmanová, PhD., Stúpala, Šottník
Proti – 2 poslanci Ing. Benešová, Ing. Roman
Zdržal sa – 3 poslanci Dobrovodská, Ing. Dobrovodský, Turanský
Uznesenie nebolo prijaté.

Starosta obce navrhol, aby sa na dnešnom zasadnutí neriešili body, ku ktorým
boli podklady poslancom zaslané neskôr alebo k nim mali poslanci
pripomienky:
prehľad pripravenosti investičných akcií, návrh smernice o postupe pri predaji
majetku obce, žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, plán kultúrnych akcií
na rok 2020.
Starosta obce navrhol schváliť upravený program dnešného zasadnutia OZ.
Bolo navrhnuté

U z n e s e n i e č. 6/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
upravený program dnešného OZ.
Hlasovanie (prítomných 9 poslancov):
Za – 4 poslanci Ing. Malovcová, PaedDr. Moncmanová, PhD., Stúpala, Šottník
Proti – 1 poslanec Ing. Roman
Zdržal sa – 4 poslanci Ing. Benešová, Dobrovodská, Ing. Dobrovodský, Turanský
Uznesenie nebolo prijaté.

Poslanec Stúpala navrhol stanoviť lehotu 14 dní poslancom OZ na
pripomienkovanie Smernice o postupe pri predaji a prenájme majetku obce,
následne starosta obce zašle pripomienky a návrhy poslancov právnikovi,
ktorý tieto zapracuje do návrhu smernice a príde odkonzultovať tento návrh
predmetnej Smernice na pracovné rokovanie s poslancami a starostom obce.
Skutočnosti dohodnuté na tomto rokovaní právnik zapracuje do finálnej
verzie smernice. Takto pripravenú smernicu starosta predloží poslancom na
schválenie na zasadnutí OZ v 03/2020.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 6.2.2020 o 18:00
hodine.
Starosta obce Bc. Lukáš Sochor zasadnutie OZ ukončil a poďakoval sa
všetkým prítomným za účasť.
Zápisnica napísaná, prečítaná a podpísaná.

Overovatelia: .................................................
.................................................
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce
Zapísala: Edita Nižnanská

