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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 21.06.2021   

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

 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva:  7      

Prítomní : starosta obce 

                         poslanci OZ                                                                         

                 kontrolórka obce 

                 zapisovateľka 

                 pracovníci OcÚ             

                 občania obce    

 

         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 Zuzana Phd., sa dostavila na zasadnutie o 18,30 hod.    

   

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa konalo v sále kultúrneho domu. 

  

 

P r o g r a m : 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

2. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva 

3. Schválenie pogramu  

4. Kontrola prijatých uznesení 

5. Prehľad pripravenosti investičných akcií  

6. Schválenie návrhu rozpočtového opartenia č. 3/2021 

7. Schválenie dodatku č. 2 k ZoD č. 21/2021 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Zavar na       

    rok 2020 

9. Schválenie návrhu záverečného účtu obce Zavar  

10. Schválenie návrhu plánu činnosti hlavného kontrolóra pre II. polrok 2021 

11. Návrh poslankyne na úpravu platu starostovi obce 

12. Schválenie odpredaja a návrhu kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku 

13. Schválenie zámeru na odpredaj obecného pozemku  - TTSK 

14. Žiadosť o odpusenie nájomného – nájomníci v Dome služieb 



15. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – ul. Hlavná č. 142 

16. Prerokovanie uznesení s pozastaveným výkonom  

17. Rôzne 

      - poslanecké návrhy Ing. Dobrovodského 

      - priebežná informovanosť starostom obce 

18. Interpelácie 

19. Diskusia 

20. Záver 
 

      

1. Za zapisovateľku bola určená pani Iveta Šéryová 

 

    Overovatelia zápisnice: Ing. Martin Dobrovodský 

                                           Ing. Eleonóra Malovcová                               

 

 

2. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva 

 

    Nakoľko sa Ing. Miroslav Roman, poslanec Obecného zastupiteľstva dňa 

13.5.2021 vzdal svojho mandátu, bolo potrebné v zmysle Zápisnice miestnej 

volebnej komisie o výsledku volieb v obci Zavar zo dňa 11.11.2018 zložiť 

poslanecký sľub ďalším kandidátom v poradí podľa počtu získaných platných 

hlasov, Mgr. Bohumilom Juhásom. Starosta obce prečítal sľub poslanca, ktorý 

následne Mgr. Bohumil Juhás podpísal a od starostu obce si prezval osvedčenie 

o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva.  

 

3. Schválenie programu dnešného OZ 

 

Poslancom Obecného zastupiteľstva bol doručený návrh programu rokovania.  

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 35/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

S c h v a ľ u j e 

program dnešného OZ.  
 

Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

Za –  3 poslanci Stúpala, Ing. Malovcová, Turanský 

Proti – 4 poslanci  Ing.Benešova, Šottník, Ing. Dobrovodský, Dobrovodská 

Zdržal sa – Mgr. Juhás  

 

Uznesenie nebolo prijaté.  

 



Poslanec Juraj Šottník navrhol zmenu programu,aby boli vypustené body 

programu č.11. a č.16. Poslanci hlasovali o vypustení uvedených bodov  z 

rokovania OZ. 

 

Starosta obce nesúhlasil z vypustením bodu č. 11, nakoľko poslankyňa OZ, 

PaedDr. Mocmanová, PhD., riadne v zmysle rokovacieho poriadku požiadala 

o zaradenie tohto bodu do programu rokovania a týmto jej ostatní poslanci 

bezdôvodne upierajú toto právo poslanca.  

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 36/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

S c h v a ľ u j e 

doplnený program dnešného OZ  

 
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov): 

Za –    6 poslancov Stúpala, Ing. Malovcová, Turanský, Mgr. Juhás, Ing. Dobrovodský,   

           Dobrovodská  

Proti –  l  poslanec Ing. Benešová,  

Zdržal sa – 1 poslanec Turanský  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

4. Kontrola prijatých uznesení OZ 

 

 Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e č. 37/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení č. 15/2021 – 35/2021 prijatých na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2021.  

 

  

5. Prehľad pripravenosti investičných akcií 

 

    Prehľad pripravenosti investičných akcií pripravil investičný pracovník obce 

Ing. Ľuboslav Kumančík.   

01. Dom Nádeje 

Na predmetnej stavbe, stavebnom zámere  beží VO. V posledných dňoch sme 

dopĺňali požadované podklady. 



 

02. Cyklistická cestička Zavar – Dolné Lovčice 

Ukončuje sa proces územného konania. 

 

 

03. Zateplenie škola 

Na základe vyzvania environmentálneho fondu boli doplnené 

požadované dokumenty. Čakáme na vyhodnotenie žiadosti. 

 

04. Podhľady v kultúrnom dome – časť pódiová.  

  

Cena nám bola predložená vo výške: 10.734,87€  a obsahuje: 

- nový rozvádzač elektro 

- príprava ovládania DMX  (ozvučenie a osvetlenie) 

- nové svietidlá 

- nové núdzové osvetlenie 

- výmena podhľadov s akustickou vložkou 

- projekt skutočného vyhotovenia 

- všetky potrebné revízne správy 

V prípade záujmu o realizáciu vyhlási obec výzvu na predloženie CP.  

 

05. Nový areál základnej školy 

 

Bol oslovený pozemkový úrad emailom, telefonicky,  kde sme zaslali ich 

pôvodné vyjadrenie a informácie zaslané od poslancov. Požadovali sme 

zosúladiť predmetné informácie. 

 

06. Wifi-zóny v obci  

 

Podpis ZoD (č.41/2021 Zavar  /prípojky elektro pre wifi/) bude dňa 

24.6.2021. Práce na prípojkách elektro začnú od 28.6.2021. Materiál pre 

potrebné dodávky a práce boli v predstihu objednané, z dôvodu chýbajúcich 

materiálov na trhu. Dielo bude ukončené do približne 31.6.2021. (Nový 

termín do ZoD bude zapísaný 31.7.2021)   Čakáme na odpoveď 

a predloženie harmonogramu montáže od dodávateľa. (p. Majo – dodávateľ 

wifi zón) Termín odovzdania wifi zón je november 2021. (Určil štát – od 

podpisu ZoD 12 mesiacov) 

 



 

07. Park v centre obce  

Žiadosť o pridelenie nenávratného finančného príspevku aj so všetkými 

potrebnými prílohami bola riadne a včas odovzdaná.  

 

08. Projekt Vzduchotechniky – DOM Služieb 

Projekt VZT bol objednávkou zabezpečený. Termín dodania je do 31.8.2021. 

 

09. Výmena kotlov v MŠ.  (projekt a realizácia) 

Dodávateľ do 21.6.2021 zašle PD. (digitálna forma). 

Následne Obec Zavar vyhlási výzvu na predloženie CP. Oslovené budú 4 

spoločnosti. 

 

10. Oprava rozpadnutých žľabov v Obci 

Objednali sme formou objednávky výmenu 5 kusov 1,5m dlhých úsekov 

žľabov na ul. Vetrova. 

 

Doplnené body: 

 

11. Zatrávnenie pásu – ŠA. Vypracovanie resp. aktualizácia CP na dodanie 

zatrávnenie (Alt.1 výsev, Alt.2 pokládku hotového trávového koberca). 

Bude obsahovať dve alternatívy a doplnene zavlažovanie. 

Poslanec Ing. Dobrovodský informoval, že poslaneckým prieskumom oslovil 

2 spoločnosti na vypracovanie cenových ponúk na vyhotovenie šprintérskych 

dráh dlhých 100m  na spomenutom páse pred tribúnou. Obe cenové ponuky 

boli cca 70 000 eur.  

Starosta obce požiadal o zaslanie cenových ponúk.  

 

12. CP Osvetlenia hracej plochy ihriska na ŠA. – spoločnosti si dodatočne 

vyžiadali podklad areálu v otvorenom formáte. Ako bolo na pracovnom 

zastupiteľstve dohodnuté, dopyt sa rozšíril aj o samotnú káblovú prípojku 

NN k jednotlivým stĺpom vrátane rozvádzača s istením. 

Poslanec Ing. Dobrovodský v zastúpení členov OŠK informoval, že 

v športovom areály sú k dispozícii železné stĺpy, ktoré by sa dali použiť na 

osvetlenie. V prípade, že sa pán starosta vyjadrí, že stĺpy nie sú použiteľné, 

členovia OŠK ich zo športového areálu odstránia.  

 



13. Verejné Obstarávanie – „DOM Nádeje“ Bola zaslaná žiadosť 

o predloženie všetkých zadávacích podmienok pre výber dodávateľa.  

Verejný obstarávateľ nám zašle link, kde sú tieto podmienky verejne 

dostupné.  

14. Dopravné projekty – ktoré boli objednané 

Investičný pracovník obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva 

o dopravných projektoch na uliciach, ktoré boli objednané:  

1. Záhumenská – Diaľničná 

2. Košárska – Mlynská 

3. Krátka 

4. Vinohradská 

15.  Územný plán Obce Zavare – zjednotenie, doplnenie, zmeny a regulatívy 

Telefonicky bol oslovený Ing. Peter Odnoga, ktorý sa v minulosti zaoberal 

tvorbou nášho územného plánu aj jeho následných zmien. Ing. Odnoga 

predbežne súhlasil s termínom stretnutia po letných mesiacoch, v druhej 

polovici septembra tohto roku.  

Termín stretnutia bol predbežne stanovený na: 22.9.2021 o 17:00 hod.  

16. Doskočisko v ZŠ 

Podľa časových možností oslovíme tri spoločnosti na predloženie CP na 

dodanie a obnovu dráhy a doskočiska v ZŠ. 

6. Schválenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 3/2021 

 

    Ing. Dana Federičová – ekonómka obce predložila  návrh rozpočtového  

    opatrenia č. 3/2021 na základe požiadaviek poslancov úpravou podpoložiek    

    rozpočtu v časti: 

 

    Príjmy: 

   -   doplnená podpoložka zostatku prostriedkov na stravu, MŠ, ŠKD na  

        konci roka 

- navýšené čerpanie rezervného fondu, zapojenie do príjmov na kúpu 

domu s pozemkom 

- upravený nájom DS a cukrárne podľa schválenej žiadosti nájomcov 

 



Výdavky: 

- energie boli upravené podľa splátok jednotlivých odberných miest 

- bola doplnená položka na kúpu domu s pozemkom z rezervného fondu 

- rekonštrukcia Domu tradícií bola navýšená o podrezávanie muriva 

- bola doplnená položka na rekonštrukciu stropu v časti nad pódiom  

     

   Rozpočet:           Príjmy     Výdavky    úprava     U-Príjmy     U-výdavky    

   

   Bežný                 3081051   2151429      17320      3126122      2227720  

   Kapitálový                  300     878193    159180              300      1043043 

   Finančný              300000     333336             0         482806        333336 

   Rozpočet spolu  3381351    3362958    176500      3609228      3604099 

   Prebytok rozpočtu:                  18393                                                5129  

 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e č. 38/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2021.  

 
Hlasovanie (prítomných 9 poslancov): 

Za – 6 poslanci Ing. Benešová, Ing. Malovcová, PaedDr. Moncmanová, Stúpala, Turanský,  

                         Mgr. Juhás 

Proti –  3 poslanci Ing. Dobrovodský, Dobrovodská, Šottník 

Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

7. Schválenie dodatku č. 2 k ZoD č. 21/2021 

 

Na pracovnom stretnutí starostu obce a poslancov OZ poslankyňa Malovcová 

navrhla doriešiť schválenie a úhradu podrezávania muriva, ktoré bolo 

vykonané v rámci rekonštrukcie nehnuteľnosti v susedstve Kultúrneho domu 

a vypracovať na dané práce dodatok č. 2 k ZoD 23/2021 v hodnote 6300,- eur 

s DPH.  

 

Vzhľadom na čerpanie dovolenky investičného pracovníka nebol návrh 

dodatku poslancom zaslaný. Na základe uvedeného bude bod prerokovávaný 

po predložení a zaslaní dodatku poslancom.  

  



 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu 

 

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Eva Andacká, zhodnotila návrh záverečného 

účtu a konštatuje, že bol zostavený ekonómkou obce v zmysle zákona  

č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Hlavná kontrolórka obce, Ing. Eva 

Andacká odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh záverečného účtu 

obce Zavar za rok 2020 bez výhrad. 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e č. 39/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Zavar za rok 

2020.  

 

 

 9. Schválenie návrhu záverečného účtu  

 

Obec zostavila Návrh záverečného účtu na základe zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého má obecné 

zastupiteľstvo prerokovať záverečný účet do 30.06. nasledujúceho roka. 

 

Návrh Záverečného účtu bol vyvesený a zverejnený 21.05.2021, čím bola 

splnená podmienka o vyvesení 15 dní pred prerokovaním na OZ. 

K záverečnému účtu bola zaslaná jedna pripomienka od poslankyne Ing. 

Benešovej, aby bola podrobne rozpísaná podpoložka 41 12  0111 637005-

Špeciálne služby, ktorá bola poslankyni OZ zaslaná. 

 

Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Hospodárenie 

obce po odrátaní cudzích prostriedkov a finančných operácií činí 648.535,08 

€. 

Výška prebytku bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

 

Rezervný fond čerpaný nebol, zostatok je 371.919,92 €. Preto si obec 

nezobrala bezúročnú pôžičku od štátu. Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 

je 416.662,00 €. Niektoré dotácie obce poskytnuté obecným organizáciám 

neboli vyčerpané pre pozastavenú činnosť cez pandémiu (OŠK, Klub 

seniorov, DHZ) 

 

Návrh Záverečného účtu obce vrátane príloh zaslala poslancom OZ 

ekonómka obce Ing. Dana Federičová  



 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e č. 40/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

 

a) Záverečný účet obce Zavar za rok 2020 

b) Celoročné hospodárenie obce Zavar za rok 2020 bez výhrad 

c) Tvorbu rezervného fondu vo výške 584 429,62 eur 

 
Hlasovanie (prítomných  9 poslancov): 

Za – 9 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

10. Schválenie návrhu plánu činnosti hlavného kontrolora pre II. polrok  

 

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Eva Andacká, predložila návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok roku 2021. Návrh plánu bol riadne 

v zmysle zákona zvrejnený a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.   

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrólórky obce Ing. Evy Andackej bol zaslaný  

poslancom OZ.    

Na rokovaní OZ dňa 21.6.2021 bol na  návrh poslankyne OZ Ing. Dany 

Benešovej doplnený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Ing. Evy 

Andackej o preverenie termínov zverejnovania zápisníc a uznesení.  

  

Bolo navrhnuté 

      

U z n e s e n i e č. 41/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

schvaľuje 

upravený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II. polrok roku 

2021.  
 

Hlasovanie (prítomných 9 poslancov): 

Za –  9 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 



11. Schválenie odpredaja a návrhu kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e č. 42/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

 

Odpredaj obecného pozemku parc. č. 112/8, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 2 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa žiadateľom 

Ľubomírovi Žolnayovi, nar. 01.08.1970 a pani Lýdii Žolnayovej rod. 

Horváthovej, nar. 26.5.1973 bytom Zavar, Viktorínova 281/50, za kúpnu cenu 

1,- €/m2. Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. 

Zavar, zapísanej v katastri nehnuteľnosti Okresným úradom Trnava, na liste 

vlastníctva č. 900 evidovanej ako parcela registra „C“ pod parcelným číslom 

112/8 o výmere 2 m2 – zastavané plochy a nádvoria. Predmetom kúpy je 

pozemok pod parc. č. 112/8 o výmere 2 m2. Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný predaj majetku obce v 

zmysle § 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 

obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je zosúladenie skutkového a právneho stavu, 

nakoľko časť nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov je postavená na 

predmetnom pozemku, ktorého vlastníkom je obec Zavar.  

 

Hlasovanie (prítomných 9 poslancov): 

Za –  9 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

 

12. Schválenie zámeru na odpredaj obecného pozemku – TTSK 

 

Na zasadnutí  

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e č. 43/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

 

Krajcovicova
Obdĺžnik

Krajcovicova
Obdĺžnik

Krajcovicova
Obdĺžnik

Krajcovicova
Obdĺžnik



Odpredaj obecného pozemku parc.č. 281/547 o výmere 28  m2 formou 

osobitného zreteľa žiadateľovi Trnavskému samosprávnemu kraju, sídlom 

Starohájska 10, Trnava za kúpnu cenu 185,- € stanovenej znaleckým 

posudkom.  

 
Hlasovanie (prítomných 9 poslancov): 

Za –  8 poslancov Ing. Benešová, Ing. Dobrovodský, Dobrovodská, Mgr. Juhás,     

            Ing. Malovcová, Turanský,  Stúpala, PaedDr. ,Moncmanová  Phd.,   

Proti –  1 poslanec  Šottník 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

13. Žiadosť o odpustenie nájomného – nájomníci v Dome služieb 

 

      Na obecný úrad bola doručená žiadosť nájomníkov Domu služieb 

a cukrárne o odpustenie nájomného vo výške 100 % v období od 01.01.2021 

do 30.04.2021 z dôvodu dočasného zatvorenia prevádzok a karanténnych 

opatrení  COVID-19. Starosta obce odporučil dané žiadosti schváliť a daným 

nájomníkom v plnej miere za dané obdobie nájomné odpustiť.   

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e č. 44/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

schvaľuje 

žiadosť nájomníkov v Dome služieb a p. Shaniho Fejzulaja v cukrárni 

o odpustenie nájomného vo výške 100 % v období 01.01.2021 – 31.4.2021.  

 

Hlasovanie (prítomných 9 poslancov): 

Za –  9  

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

14. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – ul. Hlavná č. 142 

       

Poslankyňa Ľubomíra Dobrovodská  podala návrh na OZ dňa 18.6.2021 

odkúpiť nehnuteľnosť RD na ul. Hlavná č.142,  pre soc. účely „Zariadenie pre 

starších“, ktoré má OZ už dlhodobo v programovom vyhlásení. 

Zabezpečila obhliadku  uvedenej nehnuteľnosti, po dohode s realitnou 

maklérkou kancelárie „Areté real. s.r.o.“, ktorá má danú nehnuteľnosť 



v ponuke,  na termín 26.5.2021, pozvala všetkých poslancov, starostu obce 

a investičného pracovníka obce.  

Zúčastnení poslanci si prezreli ponúkanú nehnuteľnosť evidovanú na LV 

č.114 ako: 

 

 „Zastavaná plocha a nádvorie výmera 833 m2, parc.č. 8  

„Záhrada“ výmera 1786 m2, parc.č. 7 

 

Zúčastnení poslanci na mieste vyjadrili svoje názory na obhliadnutú 

nehnuteľnosť. Rodinný dom  bol postavený v roku 1927, podľa vizualizácie 

vyzerajú obvodové múry suché, iba 2 priečky vyzerajú vlhké v mieste trubiek 

od ústredného kúrenia, zrejme je v týchto miestach porucha kúrenia. Ak by sa 

išlo do rekonštrukcie, dispozične je rodinný dom vhodný na účel 

navrhovaného využitia samozrejme podľa dopracovaného projektu. Je 

bezbariérový, má 4 izby, kuchyňu, špajzu, kúpeľňu, zastrešený gánok a do 

každej izby je samostatný vchod z gánku.  

Stavba by si vyžadovala odborné stanovisko projektanta, statika, do akej 

miery  je možné stavbu zrekonštruovať a poprípade pristaviť.  

Pozemok za RD je veľmi rozsiahly a podľa prítomných vhodný na účel, ktorý 

bol navrhovaný. Je na poslancoch a sociálnej komisie, aký typ zariadenia 

a využitie záhrady by zvolili (napr.malometrážne byty, nájomné sociálne 

bývanie pre mladé rodiny, pre jednotlivcov, denný stacionár... ) 

Poslankyňa Dobrovodská dáva návrh na odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej 

na LV č.114. 

 

Poslanec Peter Stúpala navrhol, aby bol doložený „Znalecký posudok“ pred 

uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy, s čím súhlasili všetci poslanci. 

Poslankyňa p. Ing. Malovcová, ako predsedkyňa soc. komisie predniesla za 

sociálnu komisiu vyjadrenie, ktoré je prílohou zápisnice.  

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e č. 45/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

schvaľuje 

kúpu nehnuteľností zapísaných na LV č. 114 a to:  

- parc.č. 8 - rodinný dom s.č. 142  

- parc.č. 7 - záhrada o výmere 1786 m2  

- parc.č. 8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 833 m2  

 

za  kúpnu cenu, ktorá bude stanovená doloženým znaleckým posudkom, 

podľa návrhu poslanca Stúpalu a na základe dohody kúpnej ceny s real. 

kanceláriou. 



(pôvodná  kúpna cena nehntuteľnosti bez znaleckého posudku 165.000 €) 

 

Hlasovanie (prítomných 9 poslancov): 

Za –  9 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

16. Rôzne 
      

       Pripomienky a návrhy poslancov: 

  

       Poslankyňa Ing. Dana Benešová  

 

1. Zápisnica 2/2021 zo dňa 18.5.2021 bola zverejnená iná, ako 

schvaľovali overovateľky, sú v nej  údaje a formulácie, ktoré na OZ 

nezazneli. Takúto zápisnicu odmieta podpísať.  

 

Starosta obce reagoval, že zápisnica nebola iná, bola len doplnená 

o jeho pripomienky v zmysle rokovacieho poriadku, pripomienky 

overovateliek boli všetky doplnené.  

 

Nie je pravda, že doplnené body programu boli doplnené v rozpore 

s rokovacím poriadkom. Doplnenie bolo v súlade s rokovacím 

poriadkom, bod 9.2. 

 

Starosta trval na tom, že doplnenie programu nebolo v súlade 

s rokovacím poriadkom. 

 

2. Zápisnica bola zverejnená neskoro, v rozpore so zákonom 369/1990 

a v rozpore s rokovacím poriadkom. Uznesenia nie sú zverejnené 

doteraz. 

 

3. Zberný dvor –  v prevádzkovom poriadku nie je popísaná možnosť, aby  

občania mohli požiadať obec o službu odvozu  nadrozmerného odpadu 

. Táto možnosť nie je ani v oznamoch obce.  Žiadam doplniť.  

 



Starosta obce reagoval, že táto služba je poskytovaná starším a chorým 

na požiadanie. Oznam bude vyhlásený prostredníctvom Obecného 

rozhlasu a zverejnený prostredníctvom webovej stránky obce.  

 

  Poslanecké návrhy Ing. Dobrovodského  

 

    1.  navrhol zmenu VZN c. 2/2013 o dotáciách - pridať do §7  uvedeného   

         VZN usmernenie o pravidelnosti zasielania finančných prostriedkov na    

         účet organizácií  nasledovne:   

 

 

 Obec poukáže schválenú čiastku z rozpočtu na účet žiadateľovi     

 jednorazovo v plnej výške v prípade čiastky do 5.000 €, v prípade   

 schválenej čiastky 5.000 € a viac, bude čiastka poukazovaná na   

 účet žiadateľa kvartálne, t.j. 

 prvú ¼ pošle obec do 48 hodín od podpisu zmluvy    

 o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

 druhú ¼ k 1. aprílu kalendárneho roka 

 tretiu ¼  k 1. júlu kalendárneho roka 

 štvrtú ¼ k 1. októbru kalendárneho roka 

 

Po rozprave sa pani ekonómka Federičová vyjadrila, že navrhovaná 

žiadosť na zmenu poukázanie dotácie do 48 hodín nie je možná, nový 

navrhnutý termín poukázania dotácie je 7 až 10 dní, s čím súhlasili aj 

poslanci. Pani Federičová vypracuje nový návrh VZN o dotáciách pre 

právnické a fyzické osoby, ktorý bude vyvesený na úradnej tabuli a 

zaslaný poslancom na pripomienkovanie.     

 

2. Odvodnenie Hlavnej ulice v mieste napojenia MK Športová –  

 

Požiadal starostu a investičného pracovníka pána Kumančíka o 

vypracovanie technického návrhu, ako odviesť vodu po dažďoch na 

Hlavnej ulici v mieste, kde sa napája MK Športová. Ostatní poslanci 

navrhli na základe tohto podnetu, nájsť riešenie odvodnenia v rámci obce 

na všetkých závadových miestach po uliciach.  

 

3. Odkúpenie pozemku parc.č. 282/18 od rimskokatolickej cirkvi za ZŠ  

 



        Pripomenul požiadavku, aby obec navrhla majiteľovi  odkúpenie uvedenej 

parcely. Pán poslanec Turanský navrhol prípadnú zámenu parciel za 

obecnú parcelu pri kostole. 

 

Starosta obce reagoval, že daná požiadavka je v riešení a rímskokatolícka 

cirkev s odpredajom pozemku súhlasila.  

 

4. Občerstvovacie fontánky pre pitnú vodu  

 

Požiadal starostu a poslancov OZ o prehodnotenie zámeru osadiť 

občerstvovacie fontánky na pitnú vodu "pitítka" pre deti (výška cca 50 

cm) na detských ihriskách a jednu fontánku pre dospelých (výška cca 90 

cm) vzadu na športovom areály v mieste, kde sa stretá tréningové 

ihrisko, korčuliarska dráha a work-outove ihrisko. Navrhované miesto 

by bolo ľahko dostupené pre športovcov.  

 

Starosta obce reagoval, že v priestoroch športového areálu sú neustále 

prístupné verejné toalety s prístupom k pitnej vode.  

 

5. Oplotenie časti športového areálu   

 

Navrhol vymeniť poškodené oplotenie nie len v časti bytoviek, ale aj v 

časti pri ulici Muškátová. (oplotenie medzi  pozemkom rodiny 

Barošových  a samotným športovým areálom, nakoľko je v zlom stave).  

 

Starosta obce reagoval, že daná požiadavka bude požiadané o doplnenie 

cenovej ponuky, avšak momentálne nie je možné v časových 

možnostiach investičného pracovníka sa venovať tak enormnému počtu 

požiadaviek poslancov.  

 

6. Odvodnenie budovy telocvične   

 

Upozornil na zatekanie vody pod základy budovy telocvične pri dažďoch 

a pre ochranu majetku obce  požiadal pána starostu, aby bola znížená 

úroveň zeleného pásu  zo strany ulice Športovej o niekoľko cm pod 

úroveň betónu, kde sa voda po daždoch zdržuje, a aby prirodzene 

vsakovala.  

 

7. Vysadenie stromov na ulici Športová- žiadosť o vysadenie stromov   

 



Informoval pána starostu o požiadavke občaniek  p. Martišovej 

a Lovásovej o vysadenie 2 stromov "Sakura", pred ich rodinnými 

domami z dôvodu vyschnutia pôvodných stromov.   

 

       Starosta obce na dané reagoval, že o tom vie, a že sa požiadavkou bude 

zaoberať mimo vegetačného obdobia.  

 

    Poslankyňa Ľubomíra Dobrovodská 

 

    -  Informovala sa u p. starostu, kedy z jej podnetu bude vymenený pomník        

       p. Užovičovej na miestnom cintoríne. Starosta ju informoval, že návrh 

a realizáciu predmetnej veci zabezpečuje v spolupráci s poslankyňou 

PaedDr. Moncmanovou, Phd.,.   

        

 

- Požiadala p. Ing. Evu Andacká kontrolórku obce spolu s ekonómkou obce 

Ing. Federičovú či by boli ochotné zúčastňovať sa sedenia poslancov 

v prípade potreby.   

 

 

   Poslankyňa PaedDr. Moncmanová Phd., 

        

  

- Informovala starostu a poslancov že, Národná diaľničná spoločnosť je 

kompetentná vyjadriť sa  k vybudovaniu protihlukovej steny  

- Žiada opätovne začleniť do programu ďalšieho rokovania bod  „plat 

starostu“, nakoľko poslanci nesúhlasili, aby bol prerokovaný, pretože 

o ňom neboli informovaní na pracovnom stretnutí. Poslankyňa 

Moncmanová však povedala, že svoju požiadavku na zaradenie tohto 

bodu predniesla na pracovnom stretnutí a takýmto konaním poslancov je 

dotknutý jej nárok poslankyne navrhovať body do programu rokovania 

OZ. Zároveň žiada o prešetrenie daného postupu poslancov OZ 

prokurátorom. 

 

Poslanec Šottník  

 

- upozornil, že pri Svitničových je naklonená dopravná značka. 

Poslanec Turanský 



 

- upozornil, že treba zrovnať povrch-brázdu v časti biodiverzitnej lúky.       

 

18. Interpelácie:  

 

       Ing. Dana Benešová 

 

 Dňa 13.5.som mailom podala sťažnosť na neprimeranú hlučnosť    

 obecného rozhlasu,  v zákonnej  lehote 30 dní som nedostala odpoveď.  

 Žiadam písomnú odpoveď  na interpelácie z 18.5. 2021 v zmysle    

 zápisnice z rokovania OZ zo dňa 18.5.2021.    
 

Starosta obce poslankyňu Benešovú informoval, že danou žiadosťou sa 

zaoberali a po premeraní hlučnosti bola intenzita hlásenia obecným rozhlasom 

znížená. Po znížení hlasitosti však boli inými občanmi vznesené sťažnosti na 

nízku hlasitosť. Zároveň ju informoval, že momentálne je aktuálna asistentka 

starostu na materskej dovolenke a odpovede jej budú zaslané po nástupe 

pôvodnej pracovníčky do zamestnania.  

 

19.Diskusia 

 

V rámci diskusie p. poslanec Ing. Martin Dobrovodský  informoval  pána 

starostu a poslancov o tom, že sa z dôvodu pracovnej vyťaženosti vzdáva 

funkcie hlavného organizátora Zavarskej sedmičky (beh obcou). Informoval 

starostu, že oslovil členov Športovej komisie Petra Stúpalu a Erika Soldána, či 

nechcú byť hl. organizátormi, ale ani jednému sa nedalo. Oslovil som taktiež 

vedenie OŠK, či by sa medzi nimi nenašiel niekto, kto by bol hl. organizátor.  

Pán Horváth Michal bol z tejto ponuky nadšený a ponúkol sa na pozíciu 

hlavného organizátora, kedy mu p. Dobrovodský, podľa svojho vyjadrenia, v 

momente ponúkol pomoc ak bude potrebovať. 

 

Ďalej v rámci diskusie sa prihlásil občan p. Zošák, ktorý upozornil, že   

 treba vypracovať na detské ihrisko väčší, viditeľnejší prevázkový poriadok. 

 

Starosta obce reagoval, že na detskom ihrisku je vypracovaný aj umiestnený 

prevádzkový poriadok, avšak je už na samotných občanoch, aby sa ním riadili.  

 

Pán Zošák upozornil na poškodené žľaby na chodníkoch, zároveň bol  

informovaný,  že uvedené poškodené žľaby sa budú postupne nahrádzať  

novými. 

 



        

Občianka p. Majtánová sa dotazovala na poslancov p. Dobrovodského, 

p. Dobrovodskú a p. Šottníka, aby jej v zmysle zákona jej žiadosti podanej na     

zasadnutí OZ dňa 18.05.2021 písomne vykázali činnosť práce poslancov a ich 

komisií. Taktiež prejavila nespokojnosť s prácou zapisovateľky 

a overovateliek zápisnice z predošlého zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

nakoľko v zápisnici absentuje informácia o podaní tejto žiadosti napriek tomu, 

že o zápis vyslovene požiadala.   

 

 

Do dnešného dňa nebola informovaná o ich poslaneckej činnosti a činnosti ich 

komisií.  

 

Pán Šottník sa vyjadril, že jeho poslanecká činnosť figuruje v zápisniciach 

obecných zastupiteľstiev. 

 

Po diskusii k danému poslanec Ing. Dobrovodský na dané reagoval,  že pokiaľ 

vie pani Majtánová čítať, v zápisoch z OZ si vie činnosti poslancov vyhladať. 

Pani Majtánová poznamenala, že za činnosť poslanca nepovažuje rozprávanie 

na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. Taktiež vyjadrila pohoršenie nad 

postojom poslanca Ing. Dobrovodského ku nej ako občianke a zároveň jeho 

voličke.  

 

Pani Majtánová požiadala zapísať do zápisnice, že p. Dobrovodský povedal, že 

p. Majtánová ho ako občianka nezaujíma. 

 

Pani Dobrovodská žiadala doručenie žiadosti od p.Majtánovej aj podpísaných 

občanov menovite, ktorú jej odmietla poskytnúť. 

 

Starosta obce na dané reagoval, že všetkým dotknutým poslancom vrátane pani 

Dobrovodskej bola žiadosť pani Majtánovej po zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva bezodkladne zaslaná. Pani Dobrovodská, ktorá žiadala hlavne 

doručenie podpisov občanov, ktorí uvedenú žiadosť podpísali, dostala 

informáciu, že podpisové hárky sú prístupné k nahliadnutiu na OcÚ a v zmysle 

zákona o ochrane osobných údajov jej nemôžu byť zaslané. Môže si ich 

kedykoľvek pozrieť. 

 

Uviedla, že pracuje ako člen rady školy, ďalej oslovila  občianske združenie 

„Priatelia zeme“, ktorí sa zúčastnili aj verejného stretnutia občanov obce Zavar 

a firmy EWIA v roku 2020 a vypracovali odborné stanovisko ohľadne 

vybudovania spaľovne v katrastri obce Zavar. 

Počas zastávania funkcie predsedkyne FK organizovala pracovné stretnutia 

s členmi FK,o čom svedčia aj zápisy FK a sú prílohou zápisníc OZ v tom čase. 



Oslovila SPF za účelom bezplatného odpredaja pozemku č. 281/70 pre nový 

areál ZŠ,tiež komunikuje s NDS a iniciuje dlhodobo budovanie „Protihlukovej 

steny“ popri D1 v katastri obce Zavar,ako občianka a poslankyňa. Zúčastňuje 

sa väčšinou na všetkých pracovných stretnutiach obce,svoje požiadavky 

a požiadavky občanov prenáša na rokovania OZ,o čom svedčia zápisy rokovaní 

OZ. Bola spoluorganizátorkou „Zavarskej 7“ v roku 2019.   

 

P. Moncmanová uviedla, že s NDS dlhodobo komunikuje ona. 

 

Poslanci PaedDr. Moncmanová Phd., a Stúpala opustili dnešné rokovanie    

OZ o 20:40 hod.,        

           

20. Záver 

 

Starosta obce Bc. Lukáš Sochor zasadnutie OZ ukončil a poďakoval všetkým 

prítomným za účast. 

    

 

Zápisnica napísaná, prečítaná a podpísaná. 

 

   

 

Overovatelia:  ................................................. 

 

                        .................................................              

                                                                                                                            

                                                                             Bc. Lukáš Sochor    

                                                                                                starosta obce                                                                                            

 

 

Zapísala: Iveta Šéryová    

 

 

 
 

 

 

 

 




