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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zavare
konaného dňa 14.12.2020

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZAVAR
------------------------------------------------------------------------------Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zavare
konaného dňa 14.12.2020
-------------------------------------------------------------------------------Počet poslancov obecného zastupiteľstva:
Prítomní : starosta obce
poslanci OZ
kontrolórka obce
zapisovateľka
pracovníci OcÚ
občania

9
8

4
5

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce
Bc. Lukáš Sochor. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné,
nakoľko bolo prítomných sedem poslancov OZ. Poslankyňa PaedDr.
Moncmanová, PhD. sa ospravedlnila. Poslankyňa Dobrovodská sa
zasadnutia zúčastnila s malým oneskorením.
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa z dôvodu šírenia pandémie
ochorenia COVID-19 konalo v sále kultúrneho domu.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov
zápisnice
2. Schválenie programu
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Prehľad pripravenosti investičných akcií
5. Plnenie rozpočtu obce za tretí štvrťrok 2020
6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2020
7. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky
8. Monitorovanie programového rozpočtu za prvý polrok 2020
9. Schválenie VZN obce č. 3/2020 o miestnych daniach
10.Schválenie VZN č. 4/2020 o financovaní MŠ a školských
zariadení
11.Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2019 o financovaní MŠ
a školských zariadení

12.Žiadosť ZŠ s MŠ o povolenie presunu finančných prostriedkov
13.Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – manželia Majtánoví
14.Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy - Mária Chudá
15.Schválenie vianočných príspevkov
16.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2021
17.Schválenie koncoročnej odmeny hlavnej kontrolórke obce
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
1. Za zapisovateľku bola určená pani Edita Nižnanská
Overovatelia zápisnice:

Ing. Eleonóra Malovcová
Ing. Miroslav Roman.

2. Schválenie programu dnešného OZ
Doplnenie programu:
Starosta obce doplnil do programu bod: Schválenie dodatku č. 3
k VZN 3/2020.
Program doplnili Ing. Benešová( bod rôzne, bod interpelácie), Ing.
Malovcová (bod rôzne KT), Ing. Dobrovodský (bod rôzne) a poslanec
Šottník (bod rôzne).
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 75/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
doplnený program dnešného OZ.
Hlasovanie (prítomných 7 poslancov):
Za – 7 poslanci
Proti – 0 poslancov
Zdržal sa – 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.

O 18,05 sa zasadnutia OZ zúčastnila poslankyňa Dobrovodská.

3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov , že Uznesenia č. 61/2020 –
74/2020 prijaté na zasadnutiach OZ dňa 22.9.2020 boli splnené.
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 76/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení č. 61/2020 – 74/2020 prijatých na zasadnutí
OZ dňa 22.9.2020.
4. Prehľad pripravenosti investičných akcií
Prehľad pripravenosti investičných akcií pripravil investičný
pracovník OcÚ Ing. Kumančík.
01.Športový Areál
- Zákazka bude ukončená do 16.12.2020 vrátane naviac
zadaných prác počas mesiaca november.
- Prevzatie je plánované na 16.12 až 18.12.2020

-

Práce ktoré boli zrealizované do 11.12.2020:
Doplnené sitá resp. ich výmena na pôvodnom mult. ihrisku
Dokončené terénne úpravy – výsadba trávnika (výsev)
Ukončenie SO-03 za školou
Odstránenie nepotrebnej spevnenej plochy pri telocvični
Vyfrézovanie asfaltu – poškodeného (za školou)
Realizácia dažďovej kanalizácie – telocvičňa, strana od ihriska
Montáž lavičiek pri SO-03

02.Dom Nádeje
Obci bolo doručené stavebné povolenie. V pôvodnej projektovej
dokumentácii nie je spracovaný výkaz výmer, preto boli oslovení
projektanti ohľadom spracovania. Požadovaný termín je do konca
roka (najneskôr začiatok januára), cena: 1.750,- € s DPH

(komplexný výkaz výmer vrátane profesií). Pôvodný projektant
nemohol v termíne zabezpečiť požadovaný výkaz výmer.
03.Cintorín (architektonický návrh so zapracovaním osadenia
domu nádeje)
Bolo uskutočnené zameranie (komplexne) cintorína, ktoré
vypracoval a odovzdal Ing. Haršányi. (4.180,-€).
Cenové ponuky na vypracovanie zamerania boli od 4.180,-€ až do
5.300,-€. Zameranie bolo zaslané p. Čambálovi. Momentálne sa
rokuje s p. Čambálom o cene PD – revitalizácia cintorína, resp.
o posunutí spracovaných podkladov inému projektantovi
z dôvodov možnej nerealizácie PD p. Čambálom.
04.Dopravné projekty
Osvetlenie prechodu pre chodcov – Hlavná ulica
Spoločnosť CITYSAFETY zrealizovala osvetlenie prechodu pre
chodcov v termíne, ktorý bol dohodnutý v ZoD. Dielo bolo
prevzaté a je v prevádzke. Všetky potrebné doklady spoločnosť
predložila pri odovzdaní diela .
Osvetlenie prechodu pre chodcov – Vetrová ulica
Spoločnosť CITYSAFETY zrealizovala osvetlenie prechodu pre
chodcov v termíne, ktorý bol dohodnutý v ZoD. Dielo bolo
prevzaté a je v prevádzke. Všetky potrebné doklady spoločnosť
predložila pri odovzdaní diela.
Zvislé dopravné značenia (zrkadlá a dopravné značky)
Obec v zmysle vypracovanej PD zadala spracovať CP na dodanie
vodorovného a zvislého dopravného značenia. Najnižšiu cenu
predložil Ing. Rudňanský (Cesty a stavby). Dielo bolo realizované
v poslednom novembrovom týždni. Cena 5781,73€ s DPH.
Celkom boli oslovené štyri spoločnosti, ktoré predložili cenové
ponuky.
05.Vodozádržné opatrenia
Ing. Rudňanský v mesiaci november 2020 ukončil práce na
odparovaco-vsakovacom rigole. Dielo bolo prevzaté vrátane

doplnenia prepoja rigolov pred pánom Gajarským na Hlavnej
ulici.
06.Viktorínova 12
Projektová dokumentácia bola dokončená a odovzdaná dňa
4.12.2020. Obec začne vybavovať podklady pre podanie žiadosti
pre stavebné povolenie.
07.Socha sv. Anny na Športovej ulici
V mesiaci november 2020 bolo doplnené osvetlenie – zrealizoval
poslanec OZ pán Turanský.
08.Rekonštrukcia bytu – obecný úrad zavar
Ukončené stavebné práce:
- Bola ukončená realizácia nových rozvodov pitnej vody
- Bola zrealizovaná montáž zásobníka TUV a rozvodov teplej
vody
- Prebehla komplexná dodávka rozvodov vykurovania
napojeného na pôvodné rozvody v suteréne. (bolo nutné na
jeden deň odstaviť a vypustiť vodu z pôvodného vykurovania)
- Boli dodané a namontované vykurovacie telesá
- Prebehla komplexná výmena kanalizačných potrubí, byt
a napojenia v suteréne
Prebiehajúce stavebné práce
- Začali práce na doplnení muriva
- Realizujú sa opravy omietok – hlavne vyrovnanie v kúpeľni
- Prebieha montáž nosného systému pre zavesený podhľad –
sadrokartón
- Robí sa príprava pre osadenie vane (160 x 700mm –
maximálna veľkosť vane ktorá mohla byť použitá)
- Začali práce na odstránení pôvodnej maľovky resp. následnej
penetrácie stien
09.Tenisové kurty
Práce na výmene oplotenia boli v priebehu mesiaca november
zastavené kvôli zisteniu, že sokel z betónových tvárnic od ihriska
je v nevyhovujúcom stave. Boli oslovené spoločnosti ktoré nám

predložili 3 cenové ponuky. Najnižšia cena (4421,78€ s DPH),
ktorú predložil pán Vladimír Kolenič, bola odsúhlasená
a pripravujeme podpis ZoD. Realizácia začne od 17.12.2020.
Ostatné práce na troch stranách (výmena oplotenia) prebiehajú.
Oproti pôvodnému návrhu boli doplnené stĺpy na pôvodný rozmer
a = 2500 mm. Dôvodom bolo kotvenie nových stĺpov v tesnej
blízkosti pôvodných – zabezpečenie lepšej pevnosti.
10.Výmena plynových kotlov (Základná škola – Zavar)
Dielo bolo ukončené, doklady odovzdané. V zmysle vyjadrenia
technickej inšpekcie sme museli doplniť nový prívod vzduchu DN
300 mm - cez strešnú konštrukciu. Pôvodný nemal dostatočnú
kapacitu. Cena bola 350,- € s DPH.
11.Ostatné žiadosti, vyjadrenia, stanoviská.
Obec vybavuje žiadosti priebežne.
5. Plnenie rozpočtu obce za tretí štvrťrok 2020
Ekonómka obce Ing. Federičová spracovala plnenie rozpočtu obce za
tretí štvrťrok 2020.
Plnenie príjmov za tretí štvrťrok 2020 je 2 406.162,76 €, čo je 77,9 %
z rozpočtu.
Plnenie výdavkov za tretí štvrťrok 2020 je 1 105.285,55 €, čo je
52,5% zo schváleného rozpočtu.
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 77/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Berie na vedomie
Plnenie Rozpočtu obce za tretí štvrťrok 2020.

6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2020
Ing. Federičová informovala poslancov o úpravách jednotlivých
položiek v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 78/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 5/2020.
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančný rozpočet
Spolu
Prebytok

príjmy
3 115.759,137.953,34.107,3 287.819,-

výdavky
2 086.248,666.218,333.336,3085.802,202.017,-

Hlasovanie (prítomných 8 poslancov):
Za – 7 poslanci Dobrovodská, Ing. Dobrovodský, Ing. Malovcová, Ing. Roman,
Stúpala, Šottník, Turanský
Proti – 1 poslanec Ing. Benešová
Zdržal sa – 0 poslancov

7. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2019
Obec je povinná okrem individuálnej účtovnej závierky vykonávať aj
konsolidovanú účtovnú závierku, keďže má dcérsku spoločnosť – ZŠ
s MŠ Zavar.
Ing. Terézia Urbanová, oprávnený audítor, vykonala audit
konsolidovanej účtovnej závierky účtovej jednotky verejnej správy,
t.j. obce Zavar.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek
zákona o rozpočtových pravidlách nezávislý audítor konštatuje, že
obec Zavar konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.
Bolo navrhnuté

U z n e s e n i e č. 79/2020
-----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Berie na vedomie
Správu audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2019.
8. Monitorovacia správa Programového rozpočtu za prvý polrok
2020
Ekonómka obce, Ing. Federičová, pripravila monitorovaciu správu
Programového rozpočtu za prvý polrok 2020.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 80/2019
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Berie na vedomie
Monitorovaciu správu Programového rozpočtu za prvý polrok 2020.
9. Schválenie VZN obce č. 3/2020 o miestnych daniach
Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku bol
zverejnený od 19.11.2020. Zo strany občanov neboli k návrhu zaslané
žiadne pripomienky. Poslanci sa postupne vyjadrovali k návrhu
VZN.
Upravené (zmenené) položky vo VZN:
8,-€ - sadzba dane za jedného psa
0,20 € daň za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre drobnú stavbu a byty
Správca dane určuje v jednotlivej časti obce vymedzenej parcelami,
ktorých čísla sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN ročnú sadzbu dane
zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
0,20 € - za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
3,89 € - za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby

slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
3,89 € - za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou.
3,89 € - za priemyselné stavby jednotlivej časti obce slúžiace
energetiky, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
25,- € - sadzba poplatku za odpad/osoba
Oslobodení od poplatku za komunálny odpad sú občania od 62
rokov veku a plne invalidné osoby.
Hlavná kontrolórka obce upozornila obecné zastupiteľstvo, nakoľko
obec nesmie doplácať za odpady , aby zvážili výšku poplatku a úľavy za
komunálne odpady, nakoľko v súčasnosti pokrýva cca 66% nákladov na
odpady.
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 81/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku.
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov):
Za – 6 poslancov Ing. Benešová, Dobrovodská, Ing. Dobrovodský, Ing. Roman,
Stúpala, Šottník
Proti – 0 poslancov
Zdržal sa – 2 poslanci Ing. Malovcová, Turanský
Uznesenie bolo prijaté.

10. Schválenie VZN č. 4/2020 o financovaní materských škôl
a školských zariadení
Toto VZN určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy

na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom a na území
obce Zavar.
Navrhnutá zmena finančných prostriedkov na rok 2021 a ostatné
obdobia:
1) Výška finančných prostriedkov na dieťa v MŠ/rok:
2606,- €
2) Výška finančných prostriedkov na dieťa v ŠKD/rok:
792,- €
3) Výška finan. prostriedkov na potenciálneho stravníka v ŠJ/rok
345,- €.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce
dňa 20.11.2020 .
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 82/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2020 o financovaní materských
škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Zavar.
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov):
Za – 7 poslancov Ing. Benešová, Dobrovodská, Ing. Dobrovodský,
Ing. Malovcová, Stúpala, Šottník, Turanský
Proti – 0 poslancov
Zdržal sa – 1 poslanec Ing. Roman
Uznesenie bolo prijaté.

11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2019 o financovaní MŠ
a školských zariadení.
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2019 o financovaní MŠ a školských
zariadení upravuje výšku finančných prostriedkov na rok 2020
a ostatné obdobia na prevádzku a mzdy:
1)Výška finančných prostriedkov na dieťa v MŠW/rok: 2370,96 €
3) Výška finan. prostriedkov na potenciálneho stravníka v ŠJ/rok:
284,69 €.
Bolo navrhnuté

U z n e s e n i e č. 83/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.7/2019
o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlom na
území obce Zavar.
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov):
Za – 8 poslancov
Proti – 0 poslancov
Zdržal sa – 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.

12.Žiadosť ZŠ s MŠ o povolenie presunu finančných prostriedkov
Základná škola s materskou školou v Zavare požiadala o povolenie
presunu finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
MŠ /mzdy/
- 20.976,82 €
MŠ /tovary a služby/
+ 4.000,- €
MŠ /transfery jednotlivcov/
+ 7.253,82 €
ŠJ MŠ /09601/
+ 9.723,- €
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 84/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Súhlasí
so žiadosťou ZŠ s MŠ v Zavare o presun finančných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu.
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov):
Za – 8 poslancov
Proti – 0 poslancov
Zdržal sa – 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.

13. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – manželia Majtánoví
Žiadosť občianky Mgr. Eleny Majtánovej, bytom Zavar, Hlavná 48,

bola prerokovaná na zasadnutí OZ a odpredaj obecného pozemku,
parcely č. 195/81 o výmere 23 m2, za cenu 25,- €/m2 bol schválený.
Zápis nového vlastníka na katastrálnom úrade bol zamietnutý, preto
je potrebné schváliť odpredaj obecného pozemku opätovne
osobitným zreteľom manželom Majtánovým. Manželia Majtánoví si
podali novú žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 85/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
a/ R u š í
Uznesenie č. 58/2020 prijaté na zasadnutí OZ dňa 6.7.2020.
b/ S c h v a ľ u j e
Odpredaj obecného pozemku parc.č. 195/81 o výmere 23 m2
žiadateľom manželom Ladislavovi a Elene Majtánovým, bytom
Zavar, Hlavná 48 za kúpnu cenu 25,- €/m2 podľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle
§ 9a) ods. 8, písm b, c), osobitným zreteľom.
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov):
Za – 8 poslancov
Proti – 0 poslancov
Zdržal sa – 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.

14. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Mária Chudá
Občianka Mária Chudá, trvale bytom Zavar, Hlinícka 27, požiadala
o predĺženie nájomnej zmluvy č. N3/2012 uzavretej dňa 31.7.2012
o nájme 1-izbového bytu na ulici Pažitná č. 10, v Zavare.
U z n e s e n i e č. 86/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
Žiadosť občianky Márie Chudej o predĺženie nájomnej zmluvy č.
N3/2012 uzavretej dňa 31.7.2012 o nájme 1-izbového bytu na ulici
Pažitná č. 10 v Zavare na ďalšie obdobie dvoch rokov.

Hlasovanie (prítomných 8 poslancov):
Za – 8 poslancov
Proti – 0 poslancov
Zdržal sa – 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.

15. Schválenie vianočných príspevkov
Predsedníčka Sociálnej komisie Ing. Malovcová predložila
poslancom OZ na schválenie návrh vianočných príspevkov pre
našich občanov.
Poslanec Turanský predložil úpravu návrhu sociálnej komisie,
navrhol poskytnúť finančný príspevok aj občanom od 70 do 80
rokov, navýšiť príspevok občanom od 80 a viac rokov, znížiť
príspevky ostatným skupinám, prípadne niektoré vynechať tak, aby
sme neprekročili sumu určenú na príspevky v rozpočte.
Poslanci prijali tento návrh a súhlasili aj s návrhom starostu, aby
aspoň občanom ZŤPS a rodinám so štyrmi a viac nezaopatrenými
deťmi zostal príspevok vo výške navrhovanej sociálnou komisiou.
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 87/2020
-----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
Upravený návrh poslanca Turanského na poskytnutie vianočných
príspevkov pre občanov našej obce.
Hlasovanie: (prítomných 8 poslancov)
Za - 7 poslancov Ing. Benešová, Dobrovodská, Ing. Dobrovodský,
Ing. Roman, Stúpala, Šottník, Turanský
Proti – 0 poslancov
Zdržal sa – 1 poslanec Ing. Malovcová
Uznesenie bolo prijaté.

16.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok
2021
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ Plán kontrolnej
činnosti na prvý polrok 2021.

Plán rozdelila na kontrolnú činnosť, prípravu materiálov a metodickú
činnosť a ostatnú činnosť.
Poslanci doplnili do plánu činnosti aj kontrolu a zverejňovanie zmlúv,
faktúr a objednávok a vyúčtovanie dotácií.
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 88/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
Doplnený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý
polrok 2021.
Hlasovanie: (prítomných 8 poslancov)
Za - 8 poslancov
Proti – 0 poslancov
Zdržal sa – 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.

17.Schválenie koncoročnej odmeny hlavnej kontrolórke obce
Starosta obce Bc. Lukáš Sochor navrhol kontrolórke obce Ing.
Andackej koncoročnú odmenu vo výške 30 % z mesačnej mzdy.
Bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 89/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
koncoročnú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Andackú vo
výške 176,70 € (30 % z mesačnej mzdy).
Hlasovanie: (prítomných 8 poslancov)
Za - 8 poslancov
Proti – 0 poslancov
Zdržal sa – 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.

18. Schválenie Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2012
Ekonómka obce Ing. Federičová predložila poslancom OZ Dodatok č.
3 k VZN č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov škôl a školských zariadení., ktorým sa upravuje mesačná
výška príspevku na Školský klub detí nasledovne:
- Príspevok za školský klub detí za obdobie, kedy ŠK nie je
prevádzkovaný z dôvodu mimoriadnej situácie uhrádza sa vo výške
0,- €.
Ak mimoriadna situácia netrvá celý kalendárny mesiac, zaplatí sa
celá časť mesačného poplatku.
- Počas dochádzky do školského klubu detí v čase letných prázdnin,
zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok v sume, ktorá sa vypočíta
zo skutočných nákladov za prevádzku školského klubu detí.
Bolo navrhnuté
U z n e s e n i e č. 90/2020
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Zavare
Schvaľuje
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení
Hlasovanie: (prítomných 8 poslancov)
Za - 8 poslancov
Proti – 0 poslancov
Zdržal sa – 0 poslancov

19. R ô z n e
- Poslanec Šottník
- informoval sa na riešenie poškodenej časti oplotenia na miestnom
cintoríne
- poškodená časť bola bezodkladne opravená
- upozornil na prepadnutý chodník pred DSS
- závada je v riešení, boli predložené tri cenové ponuky na opravu,
predpokladaná oprava v mesiaci január/február 2021

- upozornil na parkovanie kamiónov na ulici Prílohy za prvým
kruhovým objazdom, ktoré ohrozuje bezpečnosť jazdy motorových
vozidiel
- vedenie obce písomne požiada správcu komunikácie o odstránenie
problému
- Starosta obce Bc. Sochor
- predniesol požiadavku občanov o zverejnenie zvukového záznamu zo
zasadnutia OZ. Poslanci so zverejnením zvukového záznamu
súhlasili.
- pred zasadnutím OZ bol starosta občanom obce obvinený, že poslanci
Obecného zastupiteľstva nedostávajú dokumenty, ktoré by dostávať
mali, preto sa starosta obce spýtal na túto skutočnosť poslancov.
Poslanci na dané tvrdenie nereagovali, teda nevyjadrili súhlas s daným
tvrdením.
- Ing. Benešová
- Požiadala, aby starosta obce korektne odpovedal občanom na ich
žiadosť podanú na zasadnutí OZ dňa 22.9.2020, na písomne podaný
podnet je povinnosť odpovedať v lehote 30 dní.
Starosta na danú požiadavku reagoval, že predložená žiadosť mala
administratívne nedostatky a síce bola adresovaná obci, o riešenie
predkladatelia žiadali poslancov Obecného zastupiteľstva. Na základe
vyhodnotenia kontrolórky obce Ing. Evy Andackej žiadna povinnosť
porušená nebola.
- Ulica Záhrady – na OZ v septembri 2020 upozornila na nebezpečný
výkop okolo chodníka a zabezpečenie nápravy. K náprave nedošlo
a ešte je na chodníku zložená veľkorozmerná konštrukcia a chodník
je nebezpečný a neprechodný. Žiada o bezodkladné riešenie.
- Ulica Budovateľská – na OZ v septembri 2020 upozornila na uložený
stavebný materiál na otoči priamo na ceste a tiež na pozemku pri
objekte vodárne, k náprave doteraz neprišlo. Žiada o bezodkladné
riešenie.
- Na webovej stránke obce v záložke verejné obstarávanie nie je za rok
2020 zverejnený žiadny výsledok VO – žiada doplniť.
- Informovala sa na dôvody, prečo neboli od septembrového zasadnutia
OZ uskutočnené ďalšie obecné zastupiteľstvá.

Ďalšie zasadnutia OZ neboli uskutočnené z dôvodu vyhláseného
núdzového stavu na území celej republiky. Harmonogram zasadnutí nie
je záväzný, preto je na rozhodnutí štatutára obce kedy bude zasadnutie
OZ zvolané.
Zároveň pri čerpaní dovolenky starosta obce požiadal o prípravu
a vedenie zasadnutia OZ svojho zástupcu, Petra Stúpalu, avšak ten zo
zdravotných a pracovných dôvodov bol nútený túto žiadosť odmietnuť.
Následne starosta obce o prípravu a vedenie zasadnutia požiadal
poslankyňu Ľubomíru Dobrovodskú, ktorá je platným schváleným
uznesením poverená Obecným zastupiteľstvom zvolávať a viesť
zasadnutia OZ, avšak túto žiadosť neakceptovala a odmietla viesť
zasadnutie OZ. Preto starosta obce zvolal zasadnutie až vtedy, kedy to
bolo možné.
Ing. Benešová k bodu interpelácie:
- Na predchádzajúcom zasadnutí OZ požiadala o odpoveď na položené
otázky, starosta priamo na OZ potvrdil písomnú odpoveď do 15 dní.
V zápisnici je údaj, že odpoveď bude do 30 dní. Ani jeden termín
nebol dodržaný, odpoveď dostala až 16.11.2020. Žiada, aby písomne
zaslaná odpoveď bola prílohou zápisnice z tohto OZ.
Zákon neurčuje žiadnu lehotu na odpoveď, odpoveď bola zaslaná podľa
časových možností starostu a pracovníkov Obecného úradu.
- Požaduje odpoveď na otázku, prečo faktúra za opravu služobného auta
a zmluva o havarijnom poistení nie sú zverejnené podľa zákona
a zároveň žiada kontrolórku obce o preverenie tejto skutočnosti a jej
stanovisko.
- Žiada predloženie sponzorskej zmluvy (k odpovedi uvedenej v bode 2),
ak je uzatvorená. Ak takáto zmluva nie je, žiada stanovisko
kontrolórky obce k tejto skutočnosti a preverenie súladu so zákonom.
- K odpovedi uvedenej v bode 3 žiada o zdôvodnenie, prečo nebola
nehoda hlásená polícii a poľovnému združeniu, keďže malo prísť
k stretu so zverou.
Ing. Dobrovodský
- požiadavka na umiestnenie kontajnera na bio odpad na miestnom
cintoríne.
Starosta obce reagoval, že separácia odpadu na cintoríne už riešil,
avšak plnohodnotná separácia nie je možná. S umiestnením kontajneru

na bio odpad súhlasil, avšak je potrebné zo strany občanov do tohto
kontajneru umiestňovať len naozaj to, čo tam patrí.
- informácia na rozbehovú dráhu
Rozbehovú dráhu s doskočiskom bude starosta obce riešiť s riaditeľkou
ZŠ s MŠ.
- požiadal o označenie zápisníc zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
dátumom na webovej stránke obce z dôvodu lepšej prehľadnosti
Starosta obce reagoval, že každá zápisnica zverejnená na webovom sídle
obce zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva je riadne označená
dátumom, takže pripomienku považoval za bezpredmetnú.
Ing. Malovcová
- požiadala, aby bol televízny kanál LEO z káblovej televízie
odstránený.
Na otázku poslancov, či je táto zmena možná, starosta odpovedal, že
prevádzkovateľ KT môže zmeniť zostavenie balíka, ak bude
požiadavka podložená uznesením OZ. Poslanci neprejavili vôľu
zaoberať sa prednesenou požiadavkou na tomto zasadnutí.
Riešenie na ďalšom zasadnutí OZ.
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

