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O B E C N É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O     Z A V A R 

-------------------------------------------------------------------------------                       

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zavare 

konaného dňa 22.9.2020   

    -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva:       9 

Prítomní : starosta obce 

                 poslanci OZ                                     8                                    

                 kontrolórka obce 

                 zapisovateľka 

                 pracovníci OcÚ             

                 občania       

 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce Bc. 

Lukáš Sochor. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, 

nakoľko  bolo prítomných osem poslancov OZ. Poslanec Peter Stúpala sa 

ospravedlnil.   

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa z dôvodu šírenia pandémie 

ochorenia COVID-19 konalo v sále kultúrneho domu. 

  

P r o g r a m : 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov 

zápisnice 

2. Schválenie programu  

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Plnenie Rozpočtu obce za druhý štvrťrok 2020 

5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 

6. Správa o výsledku kontroly NKÚ 

7. Návrh VZN č. 2/2020 o poskytovaní jednorazových sociálnych 

dávok obce Zavar 

8. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č. 7/2020 

9. Prehľad pripravenosti investičných akcií 

10.Schválenie zmeny Územného plánu obce č. 11/2020 

      11.Dodatok č. 6 k ZoD 20/2018 – INVEX Trnava práce naviac 

      12.Dodatok č. 7 k ZoD 20/2018 – INVEX Trnava – posunutie   

          termínu 

      13.Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru CTPark č. 1 –   



výrobno-skladová hala TRN 17 

     14.Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru CTPark č. 1 –  

výrobno-skladová hala TRN 14 b 

     15.Žiadosť o zriadenie vecného bremena – spoločnosť ANJA 

     16.R ô z n e : 

     17.Diskusia 

     18.Záver 

 

 

1. Za zapisovateľku bola určená pani Edita Nižnanská 

 

    Overovatelia zápisnice:    pani Ľubomíra Dobrovodská 

                                              Ing. Martin Dobrovodský 

 

                               

2. Schválenie programu dnešného OZ 

 

    Doplnenie programu: 

     

    Poslanec Juraj Šottník - Návrh na prehodnotenie platu starostu obce 

- Návrh na zriadenie stavebnej uzávery na   

   vybrané lokality za účelom aktualizácie ÚPO 

  

     Poslankyňa Dobrovodská doplnila bod „rôzne“ o svoju informáciu. 

 

     Poslanec Turanský navrhol riešiť nový Územný plán obce. 

     Poslankyňa Ing. Benešová – interpelácie v zmysle rokovacieho poriadku 

     Občania obce Zavar – zaradiť žiadosť do programu OZ. 

      

     Bolo navrhnuté 

 

     U z n e s e n i e   č. 61/2020 

     ----------------------------------- 

     Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

     S c h v a ľ u j e 

     program dnešného OZ. 
 

      Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

      Za – 8 poslanci     

      Proti – 0 poslancov        

      Zdržal sa – 0 poslancov   

 

      Uznesenie bolo prijaté. 

 



3. Kontrola plnenia uznesení 

   

    Starosta obce informoval poslancov, že Uznesenia č. 51/2020 – 60/2020   

    prijaté na zasadnutiach OZ dňa 6.7.2020 a 6.8.2020 boli splnené. 

  

    Bolo navrhnuté 

 

    U z n e s e n i e   č. 62/2020 

    ----------------------------------- 

    Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

    B e r i e   n a   v e d o m i e 

    kontrolu plnenia uznesení č. 51/2020 – 60/2020 prijatých na zasadnutí  

    OZ dňa 6.7.2020 a 6.8.2020. 

 

    Starosta obce Bc. Sochor po súhlase poslancov uprednostnil v programe   

    prerokovanie bodu č. 15. 

 

4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – spoločnosť ANJA 

  

 Na  základe  požiadaviek  poslancov  OZ zástupca  spoločnosti ANJA,  

Ing. Brna poslal vypracovaný návrh zmluvy o zriadení vecného bremena 

spočívajúceho v práve vstupu, prechodu, vjazdu a prejazdu v prospech 

vlastníka nehnuteľnosti, vrátane všetkých osôb a vozidiel, ktorým to 

oprávnený z vecného bremena umožní. 

  Spoločnosť ANJA si vyžiadala (na požiadanie poslancov) vyjadrenie 

banky  k zriadeniu vecného bremena. Úverujúca banka spoločnosti 

ANJA požaduje ako podmienku poskytnutia úveru od spoločnosti ANJA 

zabezpečenie prístupovej cesty do založených nehnuteľností a to buď 

zriadením vecného bremena alebo prevodom nehnuteľností, na ktorých 

sa nachádza prístupová cesta. 

 

     Bolo navrhnuté 

  

     U z n e s e n i e   č. 63/2020 

     ---------------------------------- 

     Obecné zastupiteľstvo v Zavar 

     S c h v a ľ u j e 

Návrh zmluvy na zriadenie vecného bremena, ktorá bude uzatvorená 

medzi Obcou Zavar a spoločnosťou Anja spol. s.r.o. Bratislava 

spočívajúceho v práve vstupu, prechodu, vjazdu a  prejazdu   prospech 



vlastníka nehnuteľnosti. Ide o časť príjazdovej cesty parc.č. 250/19 

evidovanej na LV č. 900, nachádzajúcej sa v k.ú. Zavar.  

     
     Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

     Za – 8 poslanci     

     Proti – 0 poslancov        

     Zdržal sa – 0 poslancov   

 

     Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslankyňa Dobrovodská požiadala zástupcov spoločnosti  ANJA spol. 

s.r.o. Zavar o sponzorský príspevok pre ZŠ a MŠ. 

 

5. Plnenie Rozpočtu obce za druhý štvrťrok 2020 

 

Plnenie rozpočtu obce Zavar za druhý štvrťrok  2020 pripravila 

v spolupráci  so starostom obce pracovníčka obecného úradu, Ing. Dana 

Federičová. 

  

Plnenie príjmov za 1.polrok je 52 % z upraveného rozpočtu podielové 

dane sú plnené na 54 % z upraveného rozpočtu. Podľa prognóz MF SR 

z júna je predpoklad plnenia pre našu obec 797 670 €, pričom v rozpočte 

máme čiastku 759 076 €, treba však rátať s ďalším poklesom daní.  

Niektoré podpoložky majú nižšie plnenie - daň za užívanie verejného 

priestranstva, prenájom polyfunkčnej budovy, za vyhlášku, náhrady, 

z odvodov z hazardných hier, čo je dôsledok koronakrízy. 

 

Plnenie výdavkov za 1.polrok je 37,4,% z upraveného rozpočtu. 

Niektoré podpoložky boli už upravené rozpočtovým opatrením č.4/2020  

o 6.7.2020. Ďalšie podpoložky spracovala v samostatnom materiály Ing. 

Federičová. 

  

     Bolo navrhnuté 

 

     U z n e s e n i e   č. 64/2020 

      ----------------------------------- 

     Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

     B e r i e   n a   v e d o m i e 

     Plnenie Rozpočtu obce za druhý štvrťrok 2020. 

 

 



6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 

      

Pracovníčka obecného úradu, ekonómka  Ing. Dana Federičová, 

pripravila v spolupráci so starostom obce návrh  rozpočtového 

opatrenia č. 5/2020. V príjmovej časti sú niektoré podpoložky upravené 

podľa skutočnosti počas  koronakrízy a schválenej úľavy na nájom 

cukrárne. Zároveň bola doplnená  refundácia z Envirofondu za 

separovaný zber v roku 2019. 

 

Vo výdavkovej časti bola navýšená podpoložka na činnosť stavebného 

úradu   mesta Trnava za rok 2019. Financie refundované z Envirofondu 

sú účelovo viazané prostriedky za separovaný zber a boli použité na 

zvoz odpadu v hodnote 1900,- €. Doplnená kúpa kontajneru na zberný 

dvor a ihrisko, úprava  sochy sv. Anny, Deň obce a iné. 

    

Poslanec Dobrovodský žiadal, aby sa doriešil problém, ktorý nastal 

v OŠK – pranie  dresov hráčom OŠK. Starosta obce poslancom navrhol 

v prípade ich súhlasu možnosti - buď navýšenie dotácie pre OŠK alebo 

navýšenie finančných prostriedkov na mzdu správcu športového areálu. 

Po diskusii bolo odsúhlasené navýšenie finančných prostriedkov na 

mzdu tohto pracovníka o 150,- € mesačne.  

 

    Bolo navrhnuté 

 

    U z n e s e n i e   č. 65/2020 

    ----------------------------------- 

    Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

    S c h v a ľ u j e 

    Rozpočtové opatrenie č. 5/2020. 
                                                 príjmy                           výdavky       
     Bežný rozpočet                            3 039.121,-                  2 099.764,-             

      Kapitálový rozpočet                        65.000,-                      675.471,- 

      Finančný rozpočet                           34.107,-                      333.336,- 

      Spolu                                           3 138.228,-                   3 108.571,- 

      Prebytok                                                                                29.657,-    

 

     Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

      Za – 6 poslancov Ing. Benešová, Dobrovodská, Ing. Dobrovodský, 

                                   PaedDr. Moncmanová, PhD., Ing. Roman, Turanský     

     Proti – 1 poslanec  Šottník   

     Zdržal sa – 1 poslanec Ing. Malovcová   



 

     Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

7. Správa o výsledku kontroly NKÚ 

 

Najvyšší kontrolný úrad SR, Expozitúra Trnava uskutočnila v období od 

12.2.2020 do 9.6.2020 na Obecnom úrade v Zavare kontrolu, predmetom 

ktorej bolo preverenie opatrení na zníženie administratívnej záťaže 

občanov  pri výkone úradnej agendy samosprávy – t.j. uplatňovanie 

zákona proti byrokracii (prijatý v roku 2018) v úradnej agende obce 

Zavar. Na základe prijatých opatrení boli/sú  nedostatky postupne 

odstraňované. 

    Správu najvyššieho kontrolného úradu SR berie OZ na vedomie. 

 

    Bolo navrhnuté 

 

    U z n e s e n i e   č. 66/2020 

    ----------------------------------- 

    Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

    B e r i e   n a   v e d o m i e 

    Správu o výsledku  kontroly  najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

 

8. Návrh VZN č. 2/2020 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok  

     obce Zavar 

 

Jediná zmena, ktorá v návrhu tohto VZN č. 2/2020 nastáva, sa týka 

zosúladenia platného VZN č. 2/2019 o poskytovaní jednorazových 

sociálnych dávok so zákonom proti byrokracii a to úpravou tohto VZN, 

konkrétne vypustením písm. c) čl. 2 bod 2 (ak deti, ktoré sú 

v starostlivosti žiadateľa navštevujú školu, je potrebné predložiť doklad 

o riadnej dochádzke do školy) - táto časť je vypustená, nakoľko 

potvrdenie o návšteve školy si vie obec  zabezpečiť prostredníctvom 

portálu Oversi.gov.sk. 

 

Žiadne iné pripomienky k návrhu tohto VZN písomne doručené neboli. 

Pripomienky a návrhy poslancov k VZN, ktoré sa riešili na pracovnom 

stretnutí poslancov dňa 17.9.2020, budú prehodnotené na ďalšom 

zasadnutí OZ. 

     



Bolo navrhnuté 

 

    U z n e s e n i e   č. 67/2020 

    ----------------------------------- 

    Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

    S c h v a ľ u j e 

    upravený Návrh VZN č. 2/2020 o poskytovaní jednorazových sociálnych  

    dávok obce Zavar. 

 
     Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

     Za – 8 poslanci     

     Proti – 0 poslancov        

     Zdržal sa – 0 poslancov   

 

     Uznesenie bolo prijaté. 

 

9. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č. 7/2020 

 

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Eva Andacká, predložila správu 

o výsledku kontroly v obci Zavar. Kontrola sa venovala analýze 

zisťovania nákladov na odpady v obci Zavar a v časti Poronda za rok 

2020 a medziročnému nárastu  oproti roku 2019. 

Kontrolou bolo zistené, že spoločnosť FCC Trnava obci Zavar značne 

navýšila počet vyvezených 120 l kontajnerov. Obec Zavar v časti obce 

Poronda tým, že zaviedla množstvový zber pokrýva náklady obce na 

zber odpadu v tejto časti obce. 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Andacká odporúča starostovi obce 

a obecnému zastupiteľstvu zvážiť momentálnu výšku poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nakoľko príjmy 

nepokrývajú výdavky 

 

Kontrolórka obce v spolupráci so starostom obce informovali poslancov, 

že od 1.1.2021 bude obec povinná   zabezpečiť  aj zber  kuchynského 

odpadu z domácností. V tejto chvíli v spolupráci s Ing. Sedlákovou 

preverujú všetky možnosti na splnenie tejto zákonnej povinnosti.   

 

    Bolo navrhnuté 

 

 

 



     U z n e s e n i e   č. 68/2020 

     ----------------------------------- 

     Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

     B e r i e   n a   v e d o m i e 

     Správu o výsledku  kontroly hlavnej kontrolórky Ing. Evy Andackej.  

 

Kontrolórka obce Zavar Ing. Eva Andacká navrhla starostovi 

a poslancom obce Zavar,započať nové VO odvozu komunálneho odpadu 

v obci a zahrnúť do súťažných požiadaviek aj zber kuchynského odpadu. 

 

 

10. Prehľad pripravenosti investičných akcií 

 

    Prehľad pripravenosti investičných akcií pripravil investičný pracovník    

    obce, Ing. arch. Ľuboslav Kumančík.        

 

    Športový areál 

 

SO-03, Spoločnosť INVEX zrealizovala odvodnenie, ktoré je ukončené 

z polovice do pôvodného vsakovacieho objektu na pozemku športového 

areálu a druhá časť do novovybudovaného vsakovacieho objektu pri 

budove školy. Zrealizované sú aj drenážne vrstvy na ploche vrátane 

podkladu pre pokládku športového povrchu. Samotný povrch bol  

realizovaný 3.-4.9.2020. Čiarovanie bude realizované v najbližších 

dňoch. (8. až 10.9.2020). 

Stavebný objekt SO-03 bude v zmysle dodatku č.7 ukončený 

31.10.2020. V prípade priaznivého počasia skôr. 

    Schodisko pri opornom múre – bude dodané a namontované do konca  

    septembra 2020. 

    Bránka k ZŠ bola zrealizovaná. 

    Prídlažba pod sieť – bola zrealizovaná. 

 

Poslanec Ing. Dobrovodský navrhol upraviť priestor medzi budovou 

OŠK a ihriskom. Požiadal o predloženie cenových ponúk na uvedené 

úpravy. 

Tento návrh podporil aj občan Ing. Chynoranský, ktorý sa zúčastnil 

zasadnutia OZ. 



Starosta obce informoval poslancov, že tento priestor už v minulosti 

riešený bol, avšak poslanci úpravu tohto priestoru neodsúhlasili. 

Poslanec Ing. Dobrovodský požiadal o predloženie cenovej ponuky na 

rekonštrukciu doskočiska za základnou školou s použitím obdobného 

materiálu, ako je na oválnej bežeckej dráhe. 

 

   Dom Nádeje 

 

V mesiaci august boli úradmi  (Pamiatkový a Hasiči) zaslané chýbajúce 

vyjadrenia, ktoré boli bezodkladne doručené  na stavebný úrad. Stavebné 

povolenie na túto stavbu bolo vydané.  

  
 

Cintorín (architektonický návrh so zapracovaním osadenia domu  

nádeje 

Pán Čambál predložil a na samostatnom stretnutí odprezentoval 

architektonický návrh doplnenia hrobových miest a usporiadania 

spevnených plôch vrátane ďalších objektov (zeleň a urnový háj). Nové 

požiadavky, ktoré vyplynuli z rokovania budú zapracované. Medzi 

dôležité rozhodnutie patrí zameranie polohové a výškové – komplexne 

skutkového stavu cintorína. Autorizovaný geodet Ing. Haršányi predložil 

dňa 8.9.2020 cenovú ponuku na požadované zameranie. Cena je 5000 € 

(odhad bodov ktoré treba zamerať a zapracovať je približne 3800 – 4000 

bodov).  

 

    Dopravné projekty 

 

Muškátová ulica – v mesiaci júl a august sa uskutočnila realizácia 

prechodu pre chodcov na Muškátovej ulici vrátane spomaľovacieho 

prahu. Realizácia bola v zmysle projektovej dokumentácii bez zmien 

a naviac prác. Na projekte čakáme na dodanie vodorovného dopravného 

značenia, ktoré bude realizované v tomto pracovnom týždni (od 7.9 do 

11.9.2020). Po ukončení diela nám spoločnosť CS Trnava dielo odovzdá.  

 

    Osvetlenie prechodu pre chodcov na Hlavnej ul. a Vetrovej ul. 



Na základe výzvy, ktorú Obec Zavar zverejnila, bola z prihlásených 

uchádzačov vybraná spoločnosť s najnižšou cenovou ponukou – 

CITYSAFETY. Bola podpísaná ZoD. Dňa 2.9.2020 boli odovzdané 

staveniská. Spoločnosť požiadala o vytýčenie inžinierskych sietí. (Tavos, 

ZSE, SPP a pod.) Po vytýčení spoločnosť začne realizovať zemné práce, 

resp. prípojky a zakladanie pre osvetlenie. Zhotoviteľ oznámi nástup na 

práce tri dni vopred. Žiadosť o vytýčenie inž. sietí bola zaslaná 

31.8.2020.  

 

    Zvislé dopravné značenia (zrkadlá a dopravné značky) 

 

    Obec pripravuje výzvu na tieto drobné dopravné stavby (september –   

    október 2020). 

 

    Ostatné projekty dopravných stavieb 

 

    Boli vyhotovené potrebné zamerania geodetom a odovzdané  

    projektantovi. Dodanie nových dopravných projektov bude do 

15.10.2020   

    (Záhumenská – Diaľničná, Košárska – Mlynská, Krátka ul., 

Vinohradská). 

 

   Vodozádržné opatrenia 

 

Po realizácii prvej etapy (zemné práce – rigol, zaštrkovanie dna) boli 

zadané spoločnosti cesty a stavby (p. Rudňanský), realizáciu samotného 

rigola. Vypracované boli dve alternatívy: -Otvorený vsakovaco - 

odparovací rigol (vyložený zatrávňovacími  tvárnicami) -Drenážny rigol 

– zasypaný s vložením drenážnych rúr pre akumuláciu dažďovej vody 

(obe riešenia sú funkčné). Bola  zrealizovaná vzorka na úseku cca 11m). 

Po odsúhlasení sa bude v prácach bude pokračovať. Cena za jeden bežný 

meter je 53,10€ bez DPH. 

 

Zasadnutia OZ sa zúčastnila aj občianka Mgr. Elena Majtánová, ktorá 

požiadala o úpravu rigolov na časti Hlavnej ulice, kde sa riešilo 

odvodnenie dažďových vôd pred občanom Gajarským. Požadovala, aby 



sa pri riešení rigolov, nezamedzilo parkovacím miestam pred rodinnými 

domami.  

 

Poslanci sa postupne vyjadrovali k riešeniu rigolov na spomínanej časti 

ulice. Navrhovali rôzne riešenia odvodnenia dažďových vôd. Poslanci 

Šottník, Benešová a Turanský nesúhlasili s navrhovaným riešením 

a trvali na ponechaní rigolov na Hlavnej ulici. Zdôrazňovali zníženie  

množstva zadržania  dažďovej vody v zasypaní vyhĺbeného rigolu 

s ponechaním drenážnej rúry a uloženie zatrávňovacej dlažby cca o 70 

%. 

 

Poslanec Ing. Dobrovodský žiadal ponechať schopnosť poňať objem vody 

pre rigol v celej dĺžke, vydláždiť zatrávňovacími tvárnicami a v miestach 

pri parkovacích mostíkoch prekryť rigol mrežou s dostatočnou 

nosnosťou v šírke 1,5 m sprava aj zľava. Uviedol tiež príklad, že v dedine 

Žlkovce pri kostole, je to riešené rovnakým spôsobom.   

 

Poslanec Ing. Roman navrhol pripraviť projekt rekonštrukcie celej 

Hlavnej ulice. 

Poslankyňa Dobrovodská odporúčala opätovne a po každej búrke 

/zaslať fotografie/písomne požiadať VÚC o spoluprácu pri riešení 

odvodnenia a rekonštrukcie cesty na Hlavnej ulici. 

 

Starosta obce reagoval, že obec VÚC už písomne požiadala o súčinnosť 

pri riešení tohto problému a táto problematika bola riešená aj na 

pracovnom stretnutí priamo so županom TTSK p. Jozefom Viskupičom.  

 

    Bolo navrhnuté 

 

    U z n e s e n i e   č. 69/2020 

    ----------------------------------- 

    Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

    S c h v a ľ u j e 

    dokončenie predmetného vsakovaco-odparovacieho rigola na Hlavnej  

    ulici v obci ZAVAR nasledovne: 

Od rodinného domu  or.č. 42 po RD or.č. 54 plným zásypom 

s akumulačnou drenážnou rúrou a ukončením zatrávňovacou betónovou  



tvárnicou, od or.č. 56 po objekt s or.č. 60 otvoreným rigolom 

s vydláždením dna a strán zatrávňovacou tvárnicou 200/400/80mm.  

 
     Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

     Za – 6 poslancov Ing. Benešová, Dobrovodská, Ing. Malovcová, PhdDr.  

                                  Moncmanová, PhD, Ing. Roman, Šottník     

     Proti – 1 poslanec  Ing. Dobrovodský       

     Zdržal sa – 1 poslanec  Turanský 

 

    Viktorínova 12 

 

Po vyhlásení výzvy obcou sme dostali tri cenové ponuky na 

vypracovanie projektovej dokumentácie  - Dom tradícií obce ZAVAR. 

- Ateliér hipik s.r.o. Botaniská 55, Trnava – 21.000,- €, 

- Ing. arch. Radovan Daniel, Hospodárska 57, Trnava – 12.300,- €, 

- ARKY, s.r.o. Hlboká 16, Trnava – 18.840,- € 

 Najnižšiu cenovú ponuku  predložil Ing. arch. Radovan Daniel 

(12 300,- €). Cena je konečná (dodávateľ je SZČO). Bola podpísaná 

ZoD a na projektovej dokumentácii sa začalo pracovať.  

      Termín odovzdania realizačnej projektovej dokumentácie je    

      31.10.2020. 

Rozpracovanosť projektu bude priebežne kontrolovaná, na konci 

mesiaca september projektant predloží na schválenie dispozičné 

riešenie. 

 

Poslankyňa Ing. Benešová mala pripomienku na neinformovanosť 

poslancov o výbere dodávateľa na vypracovanie projektovej 

dokumentácie. Vybraná PD je podľa jej názoru predražená. 

 

Starosta obce nesúhlasil s tvrdením, že poslanci OZ neboli o výbere 

dodávateľa informovaní. Na pôde Obecného úradu sa dňa 15.7. 

uskutočnilo pracovné stretnutie, kde poslanci zadali požiadavky, ktoré 

budú projektantovi predložené. Zároveň ich starosta obce požiadal, že 

ak poznajú vhodného projektanta, môžu predložiť kontakt a v procese 

výbere dodávateľa bude daný projektant oslovený. Výzva bola taktiež 

zverejnená na webovej stránke obce. Jednou z dôležitých podmienok 

bolo, aby mal projektant referencie s projektovaním historických 

stavieb – rekonštrukcií. O výsledku boli poslanci informovaní na 

pracovnom stretnutí tak ako v minulosti.   

 



Investičný pracovník obce, Ing. Kumančík, v zadávacích podkladoch 

definoval, čo bude predmetom dodania. Do zadania boli zapracované 

všetky požiadavky poslancov zo dňa 15.7. Výsledkom bude projektová 

dokumentácia realizácie stavby, vrátane všetkých potrebných profesií 

(napr. statika, ZTI, vykurovanie, projekt požiarnej ochrany, 

plynoinštalácie, elektroinštalácie...). Projektová dokumentácia, ako aj 

dielčie projektové dokumentácie, budú obsahovať podrobný výkaz 

výmer. Dokumentácia v takomto rozsahu korešponduje s cenou. Cenová 

ponuka obsahuje zároveň aj vybavenie stavebného povolenia.  

 

Občan Ing. Chynoranský navrhol riešiť časť priestorov domu na 

záujmové aktivity detí ZŠ (umelecké krúžky ...). 

 

Po vypracovaní PD sa budú poslanci OZ vyjadrovať a dávať návrhy na 

využitie priestorov. 

 

Socha sv. Anny na Športovej ulici 

Boli doplnené obrubníky, dosypané podkladné vrstvy a dodaná 

a položená nová betónová dlažba. Realizácia prebehla koncom mesiac 

august. Cena za realizáciu predmetných stavebných úprav bola: 2.716,- 

€. 

 

Rekonštrukcia bytu – obecný úrad zavar 

 

Všetky búracie práce vykonala obec svojpomocne, vrátane odvozu 

stavebnej sute a ostatných vybúraných prvkov na zberný dvor. Po 

vyčistený priestorov bola zrealizovaná elektroinštalácia. (Hrubá 

montáž) Spoločnosť ktorá bola vybraná na základe prieskumu trhu, 

tieto práce realizovala v priebehu mesiaca august. Cenové ponuky boli 

celkom štyri - jedna z ponúk nebola kompletná. 

Cenové ponuky predložili:   hrubá montáž              kompletáž 

 

Tomáš Mihálik                        2.760,- €                      2.850,- € 

Milan Čápka - elektroservis   3.826,- €                       3.408,10 

J.M. AGRIM spol. s.r.o.          2.130,- €                      2.000,- € 

 



Ostatné práce budú pokračovať kontinuálne – momentálne hľadáme  

dodávateľa rozvodov ZTI a vykurovania. Všetci ktorí boli zatiaľ 

oslovení po obhliadke zákazku odmietli ceniť a realizovať. 

Ďalšia obhliadka s následným vypracovaním ceny bude v budúcom 

pracovnom týždni. Na obhliadku príde pán Alaxín. 

 

Poslankyňa Benešová konštatovala, že predmetné stavebné úpravy na 

byte v budove OcÚ podliehajú stavebnému povoleniu na základe 

vypracovanej projektovej dokumentácie. 

 

Starosta dané tvrdenie preverí a bude informovať poslancov.  

 

Tenisové kurty 

 

Na základe výzvy bola na realizáciu vybraná spoločnosť Vomet.  

Momentálne prebieha pripomienkovanie a podpis ZoD. Nástup na 

realizáciu bude od budúceho pracovného týždňa. Presný termín (deň 

nástupu) bude určený pri podpise ZoD.  

 

Zateplenie strešnej konštrukcie telocvične – Športová ulica 

 

V mesiacoch júl a august 2020 sa uskutočnila rekonštrukcia  strešného 

plášťa (Bauhaus s.r.o.) objektu telocvične v športovom areáli. Stavebné 

práce prebehli v zmysle projektovej dokumentácie. Bola vykonaná len 

drobná zámena tepelnej izolácie v podkrovných častiach, táto zámena 

nemala vplyv na hodnotu tepelného prestupu – odporu „R“. Dielo bolo 

odovzdané, spoločnosť odstraňuje vady a nedorobky.  

 

Výmena plynových kotlov (Základná škola – Zavar) 

 

Vzhľadom na nefunkčnosť  kotlov  v kotolni ZŠ je nevyhnutné obidva 

vymeniť. Nové kotle budú mať inštalovaný výkon 2 x 120kW, tento 

výkon plne kapacitne postačuje. Výber dodávateľa sa uskutočnil 

výzvou Obce na predmetnú zákazku. Vybraný bol dodávateľ 

s najnižšou cenovou ponukou. Obec naviac objednala vypracovanie 

projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre návrh výkonov  

kotlov ako aj pre každoročné revízie týchto zariadení. Spustenie kotlov 



do prevádzky musí byť podložené vypracovanou projektovou 

dokumentáciou. PD pre obec vypracoval Ing. Bukoviansky za cenu  

2 985,- € s DPH. 

 

Ostatné žiadosti, vyjadrenia, stanoviská. 

 

- Odstránenie nefunkčnosti BG žľabu pri rodinnom dome pani 

Novákovej (Hlavná ulica) a doplnenie povrchového vsaku cca. 6 m2, 

ktorý zabezpečí rozdelenie vsakovania dažďových vôd, ktoré 

zaplavovali BG žľab pred RD. Výsledkom bolo vytápanie suterénu. 

Obec za tieto stavebné úpravy zaplatila 480,- € s DPH. (Rozobratie bet. 

dlažby, zdvihnutie sadnutého obrubníka, spätná montáž betónovej 

dlažby, odstránenie zeminy plošne do hl. cca 35-40 cm, vyhotovenie 

štrkového povrchového vsaku. 

 

11. Schválenie zmeny ÚPO č. 11/2020 

 

      Zmena 11/2020 - Cyklotrasa - zmenou sa upresňuje plocha pre 

realizáciu cyklotrasy, vedenej pozdĺž cesty III/1279 od kruhovej 

križovatky pri PSA po zastavané územie centra obce a od zastavaného 

územia pri areáli  

      družstva po hranicu k.ú. Šúrovce. 

      Pôvodne navrhované územie zmeny bolo v textovej časti ÚPN-O Zavar  

      špecifikované ako zastavané plochy a nádvoria mimo zastavané územie 

obce a v zastavanom území o celkovej dĺžke trasy cca. 3,1 km. 

Vzhľadom na  skutočné trasovanie cyklotrasy v následne spracovaných 

projektových dokumentáciách mimo zastavaného územia aj po 

parcelách ornej pôdy a trvalých trávnatých porastoch, bolo nutné 

spracovať zmenu ÚPN vo vzťahu na záber poľnohospodárskej pôdy. 

Celková koncepcia dopravného a technického riešenia IS v obci nie je 

touto zmenou ovplyvnená.  

 

      Bolo navrhnuté 

 

 

 

 

 



      U z n e s e n i e   č. 70/2020 

      ----------------------------------- 

      Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

 

1.  Berie na vedomie  

 

a) správu o postupe obstarávania a prerokovávania Zmeny 

11/2020 Územného plánu obce Zavar (príloha č. 1) 

b)  stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote 

prerokovávania vznesené k návrhu Zmeny 11/2020 Územného 

plánu obce Zavar  (príloha č. 2) 

c) stanovisko OÚ Trnava č.j. OU-TT-OVBP1-2020/xxxxxx/xx 

zo dňa xx.09.2020 o preskúmaní návrhu Zmeny 11/2020 

Územného plánu obce Zavar  (príloha č. 3) 

 

2. Schvaľuje 

 

a) Zmenu 11/2020 Územného plánu obce Zavar 

b) výrok ku stanoviskám a pripomienkam uplatnených pri 

prerokovaní návrhu Zmeny 11/2020 Územného plánu obce 

Zavar  (príloha č. 4) 

 

3. Ukladá  

 

 Obecnému úradu v Zavare 

a) označiť textovú časť Zmeny 11/2020 Územného plánu obce 

Zavar, hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou 

 Termín : do 35 dní 

b)       vyhotoviť o obsahu Zmeny 11/2020 Územného plánu obce  

           Zavar registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení  

           doručiť MDV SR 

           Termín:        do 35 dní 

c)        zabezpečiť uloženie Zmeny 11/2020 Územného plánu obce   

           Zavar v obci, na stavebnom úrade a na Okresnom úrade  

           v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky 

           Termín:        do 35 dní 

          
     Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

     Za – 7 poslanci  Ing. Benešová, Dobrovodská, Ing. Dobrovodský, Ing. Malovcová,  

                                PaedDr. Moncmanová, PhD., Ing. Roman, Turanský    

     Proti – 1 poslanec  Šottník        

     Zdržal sa – 0 poslancov   

 

     Uznesenie bolo prijaté. 



 

12.Dodatok č. 6 k ZoD 20/2018 – INVEX Trnava práce naviac 

 

Pôvodný   predmet  ZoD   č.  3/2018  sa     dopĺňa   o   objednávateľom 

odsúhlasené naviacpráce, rozsah ktorých je špecifikovaný v položkovom 

rozpočte, ktorý je prílohou tohto dodatku. 

 

    U z n e s e n i e   č. 71/2020 

    ----------------------------------- 

    Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

    S c h v a ľ u j e 

    Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo 20/2018 za naviac práce, ktorý predložila     

    spoločnosť INVEX s.r.o. Trnava. 

 
     Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

     Za – 3 poslanci Ing. Benešová, Ing. Roman, Turanský    

     Proti – 1 poslanec  Ing. Dobrovodský       

     Zdržal sa – 4 poslanci Dobrovodská, Ing. Malovcová, PaedDr. Moncmanová. Phd.,  

                                            Šottník   

 

     Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

13.Dodatok č. 7 k ZoD 20/2018 – INVEX Trnava – posunutie termínu   

     realizácie 

      

Dodatkom č. 7 k Zmluve sa celkový termín ukončenia diela z pôvodne 

dohodnutých termínov zmenil na 31.08.2020. Z dôvodu, že stavebné 

začatie objektu SO 03 Viacúčelové ihrisko bolo odložené, termín 

ukončenia diela sa posúva na 31.10.2020. 

 

Bolo navrhnuté 

 

     U z n e s e n i e   č. 72/2020 

     ----------------------------------- 

     Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

     S c h v a ľ u j e 

     Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo 20/2018 za posunutie termínu realizácie  

     stavebných prác na objekte SO 03 Viacúčelové ihrisko. 

 
     Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

     Za – 8 poslancov     

     Proti – 0 poslancov        



     Zdržal sa – 0 poslancov   

 

     Uznesenie bolo prijaté. 

 

14.Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru CTPark č. 1 –  

     výrobno- skladová hala TRN 17 

 

    Spoločnosť CTP Slovakia, s.r.o. Bratislava požiadala obec Zavar 

o vyjadrenie   sa k investičnému zámeru – a to vybudovaniu  výrobno – 

skladovej haly TRN 17. Vyjadrenie je potrebné ako podklad  pri 

vypracovaní PD a k povoľovacím  konaniam v zmysle zákona č. 50/1976 

v platnom znení. 

 

Poslanec Ing. Roman požiadal o preverenie či je investičný zámer 

v súlade  s ÚPO č. 1/2003 

 

Poslankyňa Ing. Benešová odporučila požiadať o stanovisko k ÚPO č. 

1/2003 Okresný úrad- odbor výstavby a bytovej politiky. 

Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby podobné pripomienky 

adresovali vedeniu obce skôr, nakoľko podklady k danému zámeru mali 

v dostatočnom predstihu a dané pripomienky mohli byť k dátumu 

zasadnutia preverené.  

 

Obec musí zaslať stanovisko k investičnému zámeru 30 dní od doručenia 

žiadosti. 

 

Občan Ing. Chynoranský  požiadal, aby boli v budúcnosti uskutočňované 

verejné prerokovania po 17 hodine (aby sa ich mohli zúčastniť aj 

občania,  ktorí sú zamestnaní). 

 

Starosta obce informoval prítomných, že čas verejného prerokovania sa 

určoval na základe dohody investora a dotknutých orgánov, ktorých bolo 

približne 20.  

  

 

15. Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru CTPark č. 2 –    

  výrobno-skladová hala TRN 14b  

 

Spoločnosť CTP Slovakia, s.r.o. Bratislava požiadala obec Zavar 

o vyjadrenie sa k investičnému zámeru   - a to vybudovaniu výrobno – 



skladovej haly TRN 14b. Vyjadrenie je potrebné ako podklad k 

vypracovaniu projektovej dokumentácie a k povoľovacím konaniam 

v zmysle zákona č. 50/1976 v platnom znení. 

 

 

16. Návrh na zriadenie stavebnej uzávery na vybrané lokality za 

účelom aktualizácie ÚPO  

      

Poslanec Šottník navrhol zriadiť stavebnú uzáveru na vybrané lokality 

za  účelom aktualizácie ÚPO. 

       

Poslanec Turanský požiadal o zmenu Územného plánu obce 

a zapracovanie nových regulatív do ÚPO, v ktorom by bolo riešené: 

minimálna rozloha pozemkov, percento zastavanosti, koeficient zelene 

a pod. 

 

Poslankyňa Ing. Benešová navrhla uskutočniť pracovné rokovanie 

k riešeniu ÚPO. 

 

    Bolo navrhnuté 

      

    U z n e s e n i e   č. 73/2020 

    ---------------------------------- 

    Obecné zastupiteľstvo v Zavar 

    S c h v a ľ u j e 

iniciovať  prípravné práce na začatie stavebnej uzávery na vybrané 

lokality za účelom aktualizácie ÚPO s regulatívmi 

 
       Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

       Za – 8 poslanci     

       Proti – 0 poslancov        

       Zdržal sa – 0 poslancov   

 

       Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

17. Návrh na zmenu platu starostovi obce 

 

Poslanci pán Šottník a Ing. Roman  doplnili do programu OZ návrh na 

zmenu platu starostovi obce. Vyslovili nespokojnosť s výkonom 

funkcie starostu obce, spoluprácu a informovanosť poslancov.  

Postupne sa vyjadrovali k pracovnej činnosti starostu obce aj ostatní 

poslanci. 



 

      Bolo navrhnuté 

      

U z n e s e n i e   č. 74/2020 

---------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Zavar 

U r č u j e  

Bc. Lukášovi Sochorovi, starostovi obce Zavar, v súlade so zákonom 

NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových  pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest. 

Obecné zastupiteľstvo v znení neskorších predpisov mesačný plat vo 

výške podľa § 4 zákona s účinnosťou od 1.10.2020. Navýšenie 

minimálneho platu starostu  o 30 % podľa Uznesenia č. 108/2018 zo 

dňa 10.12.2018 sa ruší. 

Nový plat, t.j. 2,2 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve pre obec s počtom obyvateľov od 1001 do 

3000 t.j. 2,20 x 1092 = 2.403,- € (hrubá mzda). 

 
          Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

          Za – 6 poslancov  Ing. Benešová, Dobrovodská, Ing. Dobrovodský, Ing. Roman,   

                                        Šottník, Turanský     

          Proti – 1 poslanec    Ing. Malovcová        

          Zdržal sa – 1 poslanec    PaedDr. Moncmanová, PhD.   

 

          Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Turanský odišiel zo zasadnutia OZ o 22,00 hod. 

 

Poslanec Ing. Miroslav Roman písomne oznámil, že dňom 23.9.2020 sa 

vzdáva funkcie predsedu Finančnej komisie. 

 

 

Starosta obce taktiež vyslovil nespokojnosť s činnosťou jednotlivých 

poslancov. Zároveň požiadal jednotlivých poslancov, predovšetkým 

predsedov komisií, aby predložili do najbližšieho zasadnutia OZ doterajší 

súhrn činnosti. Zároveň predsedov komisií požiadal o predloženie návrhu 

náplne činností jednotlivých komisií. Na zasadnutí OZ dňa 11.5.2020 bolo 

na základe návrhu poslankyne Moncmanovej požiadané o predloženie 

týchto náplní, avšak do dnešného dňa ju predložila len PaedDr. 

Mocmanová, PhD., predsedkyňa komisie pre informatiku a propagáciu.  

 

 

 

 



18.Občianka Mgr. Adriana Bachratá 

       

Občianka Mgr. Adriana Bachratá požiadala o schválenie Všeobecne 

záväzného nariadenia o chove a držaní zvierat na území obce Zavar. 

Dôvodom jej žiadosti je susedský spor v chove sliepok. So susedom nie je 

možné uzavrieť dohodu a preto požiadala o prijatie VZN. 

 

Na zasadnutí OZ konanom dňa 6.7.2020 bol návrh VZN  zaslaný 

poslancom na pripomienkovanie.  

 

Poslanec Ing. Roman navrhol návrh VZN o chove upraviť na podmienky 

obce  a dať na  posúdenie právnikovi. 

 

 

Poslankyňa Ing. Benešová 

 

Interpelácie. 

- Koľko súdnych sporov vedie aktuálne obec a s kým 

- Ako boli financovaní umelci účinkujúci na plese obce, napr. Csáková,   

   Puškárová .... Kde sú zverejnené zmluvy s týmito účinkujúcimi. 

- Kde bolo služobné auto starostu obce počas mesiacov august – september   

   Ak bolo v servise, dôvod prečo, ak bola spôsobená nehoda, tak dátum,  

   miesto a čas. Bola nehoda v čase výkonu funkcie alebo v čase používania  

   auta na súkromné účely ? 

 

Starosta obce bude poslankyni odpovedať písomne. 

 

Poslankyňa PaedDr. Moncmanová, PhD. 

 

- informovala sa na vydanie Zavarského slova 

- požiadať Poľnohospodárske družstvo o pokosenie poľnej cesty medzi  

   Blavou a poľom 

- prijať zmeny v rokovacom poriadku – robiť audiovizuálne záznamy  

   z rokovania OZ 

- umiestnenie košov 

 

 

Poslankyňa Dobrovodská 

 

Požiadala starostu obce, aby oslovil neziskové občianske združenie 

chrániace životné prostredie „Priatelia Zeme“ o spoluprácu. Združenie 



okrem iného poskytuje informovanie a vzdelávanie, pomáha obciam 

v znižovaní množstva odpadov, pri triedení zberov odpadov a ich 

zhodnocovaní, realizuje praktické environmentálne akcie. 

Ponúka občanom a deťom cestou ZŚ a MŠ prednášky na témy: domáce 

kompostovanie, domácnosť bez odpadu, tiež spojenie prednášky 

s praktickou ukážkou kompostovania. 

 

Pre obec a obyvateľov vedia pripraviť letáky, brožúrky, články do 

miestnych novín. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

P o v e r u j e 

Starostu obce, aby rokoval s občianskym združením a dohodol termín 

stretnutia. 

 

Poslanec Ing. Roman spracováva materiál – Zásady prevzatia komunikácií 

a ostatných zariadení do majetku obce. 

Poslanci OZ odporučili, aby Ing. Roman dopracoval uvedený materiál 

a predložil poslancom OZ. 

 

 

Poslanec Šottník navrhol 

 

- vykonať deratizáciu na cintoríne 

- obecné vozidlá označiť názvom obce a erbom  

 

Občania Mgr. Adriana Rakúsová, Ing. Dušan Chynoranský, Ing. Soňa 

Rakúsová 

 

Odovzdali starostovi obce, poslancom OZ a kontrolórke obce žiadosť 

o dôkladné preverenie dodržiavania legislatívnych noriem v súvislosti 

s uzatváraním zmlúv obce Zavar a dodržiavanie zákonov o povinnosti 

zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. Vo svojej žiadosti, ktorá tvorí 

prílohu tejto zápisnice č.9/2020, upozorňovali na záväzné porušenie 

legislatívnych noriem v súvislosti s neuzatváraním a nezverejňovaním 

zmlúv, ktoré vyplývajú z povinnosti pre Obec. 

 



    

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    

 

 

 
 

 

 

 

 


