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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

    z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zavare 

konaného dňa 11. novembra 2022   

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

 

 

 

Prítomní : novozvolení poslanci                                          9  

                 starosta obce 

                         kontrolórka obce                                                                         

                 zapisovateľka     

                 predseda miestnej volebnej komisie        

        občania obce   

 

 

         Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zavar sa začalo 

za zvuku hymny Slovenskej republiky.  

 

         Starosta obce Bc. Lukáš Sochor privítal všetkých prítomných  

na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zavare. 

   

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

sa konalo v sále kultúrneho domu. 

     
Na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bol navrhnutý 

nasledovný program:  

 

1.  Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice  

2.  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce predsedom  

     miestnej volebnej komisie  

3.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

4.  Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

5.  Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

6.  Schválenie programu zasadnutia 

7.  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

8.  Overenie zloženia sľubu  správa mandátovej komisie 

9.  Poverenie poslanca na zastupovanie starostu obce 

10.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  

       zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 



11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov 

12. Určenie platu starostu 

13. Schválenie náhrady platu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok  

      2022 

14. Voľba sobášiaceho 

15. Záver  

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 

  

Zapisovateľka: Iveta Šéryová 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Eleonóra Malovcová 

PaedDr. Zuzana Moncmanová PhD. 

 

   

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce predsedom    

    miestnej volebnej komisie 

 

Starosta vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Janu Macháčovú, 

aby prítomných informovala o priebehu a výsledku volieb do orgánov 

samosprávy obce Zavar. 

 

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Zavar  

do obecného zastupiteľstva a starostu obce bolo zapísané: 

 

Počet volebných obvodov: 1 

Počet volebných okrskov:  2  

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1741 

Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  1002 

Počet voličov ktorí odovzdali obálku               1001 

Počet poslancov ktorý sa mal zvoliť: 9 

Počet zvolených poslancov: 9  

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva                                                      987 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 972. 

Účasť v %: 57,5%. 

 

 

 

 

Počet platných hlasov  odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu 

obce: 



 

1. Bc. Lukáš Sochor NEKA 576 platných 

hlasov 

2. Juraj Šottník NK/NEKA 241 platných 

hlasov 

3. Ing. Ľuboš Falath Hlas sociálna demokracia 121 platných 

hlasov 

4. Peter Šimlaštík NEKA  34 platných 

hlasov 

 

Za starostu obce bol zvolený  Bc. Lukáš Sochor s počtom 576 platných 

hlasov. 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení  za poslancov obecného zastupiteľstva: 

 

1. Michal Horváth NEKA 472 platných 

hlasov 

2. PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD. NEKA 455 platných 

hlasov 

3. Bc. Lukáš Sochor NEKA 452 platných 

hlasov 

4. Ing. Marián Šeliga NEKA 450 platných 

hlasov 

5. Ing. Marek Nižňanský NEKA 449 platných 

hlasov 

6. PhDr. Jozef Lenč, PhD. NEKA 439 platných 

hlasov 

7. Ing. Dušan Chynoranský NEKA 437 platných 

hlasov 

8. Mgr. Elena Majtánová KDH 412 platných 

hlasov 

9. Ing. Eleonóra Malovcová KDH 402 platných 

hlasov 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného 

zastupiteľstva: 

 



1. Bc. Filip Paulech KDH 401 platných 

hlasov 

2. Daniel Turanský NEKA 393 platných 

hlasov 

3. Ing. Michaela Mikušová, PhD. NEKA 373 platných 

hlasov 

4. Mária Frankovičová NEKA 350 platných 

hlasov 

5. Ing. Martin Dobrovodský Sloboda a solidarita 327 platných 

hlasov 

6. Bohumil Juhás Hlas - sociálna demokracia 311 platných 

hlasov 

7. Veronika Barošová Hlas – sociálna demokracia 300 platných 

hlasov 

8. Juraj Šottník Národnákoalícia/nezávislí  297 platných 

hlasov  kandidáti 

9. Patricius Pavelek Hlas – sociálna demokracia 248 platných 

hlasov 

10. Peter Šimlaštík  NEKA 119 platných 

hlasov 

11. Tomáš Slouka Slovenský PATRIOT  55 platných 

hlasov  

 

Následne predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Jana Macháčová 

odovzdala novozvolenému starostovi Bc. Lukášovi Sochorovi Osvedčenie 

o zvolení za starostu obce Zavar.  

  

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Zavar 

 

Po prevzatí Osvedčenia o zvolení za starostu obce Zavar novozvolený starosta 

Bc. Lukáš Sochor prečítal sľub starostu a podpísal jeho písomnú formu. 

 

Znenie sľubu (podľa § 13 ods. 2 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov).  

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy obce a  Slovenskej  republiky. Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 



záväzné predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

4. Zloženie sľubu  novozvolených poslancov 

 

Starosta obce  prečítal sľub poslanca. Následne boli poslanci vyzvaní, aby prišli 

v abecednom poradí podpísať písomnú formu sľubu. Po podpise im 

predsedníčka  miestnej volebnej komisie odovzdala Osvedčenie o zvolení  

za poslanca Obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) v Zavare. 

 

Znenie sľubu poslanca (podľa § 26 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov). 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej 

republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, 

a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

Z dôvodu, že novozvolený starosta obce sa vzdal funkcie poslanca OZ, prvým 

náhradníkom za poslanca OZ bol zvolený Bc. Filip Paulech, ktorý zložil sľub 

poslanca a prevzal osvedčenie o zvolení.  

 

Starosta oznámil, že týmto aktom zloženia sľubu skončilo funkčné obdobie 

doterajšieho zastupiteľstva.  

 

 

5.Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Na úvod volebného obdobia sa starosta poďakoval občanom za  dôveru 

a podporu, ktorú v komunálnych voľbách prejavili nielen jemu, ale taktiež 

všetkým úspešným kandidátom na poslancov OZ. Zároveň sa poďakoval p. 

Petrovi Stúpalovi, ktorý zastával funkciu nielen poslanca OZ, ale aj zástupcu 

starostu, za neustálu podporu a konštruktívnu spoluprácu v prospech obce. 

Okrem toho poďakoval za výbornú spoluprácu aj poslankyniam Ing. 

Malovcovej a PaedDr. Moncmanovej, PhD., ktoré vo vykonávaní svojho 

mandátu pokračujú. Poďakoval taktiež poslancom, ktorí končia svoje 

pôsobenie v OZ a zaželal im veľa úspechov. Na záver prejavil nádej, že počas 

nasledujúcich štyroch rokov bude možné pracovať ako jeden, a že aj napriek 

rozdielnym názorom sa dokážeme rešpektovať a spolupracovať v prospech 

našej obce a predovšetkým občanov.  

 

 



6. Schválenie programu zasadnutia 

 

Starosta obce oznámil prítomným, že zastupiteľstvo obce Zavar je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa, nakoľko je prítomných všetkých 9 poslancov OZ. 

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 1/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

S c h v a ľ u j e 

program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zavare, ako bol 

zverejnený v pozvánke  

 
Hlasovanie (prítomných 9 poslancov): 

Za –  jednomyseľne 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie  

 

V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva volili mandátovú, návrhovú 

a volebnú komisiu a určili úlohy týchto komisií. 

 

Starosta obce navrhol do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie za 

predsedníčku Mgr. Elenu Majtánovú a za členov Ing. Dušana Chynoranského 

a Bc. Filipa Paulecha. 

 

Menovaní poslanci s uvedeným návrhom starostu súhlasili .   

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 2/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare podľa § 15 zákona o obecnom zriadení 

      

A: Zriaďuje mandátovú komisiu 

B: Volí do komisie:  

      Predsedu: Mgr. Elenu Majtánovú 

      Členov: Ing. Dušana Chynoranského a Bc. Filipa Paulecha  

C:  Ukladá mandátovej komisii   

a) Overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu 

poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolu úplnosti ich 

podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu 



b) Zistiť či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo 

poslanca a to na základe nimi predložených vlastnoručne podpísaných 

čestných vyhlásení 

c) Podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu 

obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie (prítomných  9 poslancov)   

Za – jednomyseľne    

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 

 Uznesenie bolo prijaté 

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 3/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare podľa § 15 zákona o obecnom zriadení 

 

A: Zriaďuje návrhovú komisiu 

B: Volí do komisie 

     Predsedu: Mgr. Elenu Majtánovú 

     Členov: Ing. Dušana Chynoranského a Bc. Filipa Paulecha 

C: Ukladá návrhovej komisii sledovať priebeh rokovania a predkladať návrhy    

     uznesení 

 
Hlasovanie (prítomných  9 poslancov)   

Za –  jednomyseľne  

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
 Uznesenie bolo prijaté 

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 4/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare podľa § 15 zákona o obecnom zriadení 

 

A: Zriaďuje volebnú komisiu 

B: Volí do komisie 

     Predsedu: Mgr. Elenu Majtánovú 

     Členov: Ing. Dušana Chynoranského a Bc. Filipa Paulecha 

C: Ukladá volebnej komisii dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona  

     o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov a podať ustanovujúcemu   

     zastupiteľstvu správu o výsledku volieb.    

      

 



Hlasovanie (prítomných 9 poslancov)   

Za – jednomyseľne   

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
 Uznesenie bolo prijaté 

 

8. Overenie zloženia sľubu, správa mandátovej komisie 

 

Mandátová komisia overila doklady o zložení sľubu starostu a poslancov 

a skontrolovala čestné vyhlásenia o nezlučiteľnosti funkcií. Za komisiu podala 

správu predsedníčka mandátovej, návrhovej a volebnej komisie Mgr. Elena 

Majtánová, ktorá prečítala správu mandátovej komisie č. 1 a potvrdila 

naplnenie podmienok pre fungovanie OZ. 

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 5/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

 

A: Berie na vedomie  

     výsledky volieb do orgánov samosprávy a predloženú správu mandátovej 

komisie č. 1 (príloha zápisnice) 

       

B:  Konštatuje že, 

1. novozvolený starosta obce Zavar Bc. Lukáš Sochor zložil a podpisom    

potvrdil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisom 

potvrdili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Zavare. 

 

 

9.Poverenie poslanca na zastupovanie starostu 

 

 V tomto bode  starosta informoval obecné zastupiteľsvto, že si určuje za svojho 

zástupcu poslanca OZ Michala Horvátha na celé volebné obdobie 2022-2026.  

 

 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce navrhol poslanca Ing. Mareka Nižňanského ako oprávneného 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Poslanec Ing. Nižňanský  s uvedeným návrhom súhlasil. 

         



Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 6/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

podľa § 12ods. 2 zákona o obecnom zriadení 

 

Poveruje poslanca Ing. Mareka Nižňanského 

zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva za podmienok určených v Zákone 

o obecnom zriadení.  

 
Hlasovanie (prítomných  9 poslancov)   

Za –  jednomyseľne   

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

 

11.  Zriadenie komisí obecného zastupiteľstva a voľba predsedov. 

 

Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstu zriadenie nasledovných komisií 

OZ a oboznámil ich, že úlohami komisií pri OZ  je vypracovávať odporúčania, 

nárhy a stanoviská pre efektívnejšiu prácu obecného zastupiteľstva.  

 

Sú predovšetkým poradným orgánom, nemajú samostatné rozhodovacie 

právomoci. V tomto bode boli zriadené komisie a zvolení ich predsedovia. 

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 7/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

 

Zriaďuje komisie a to: 

1. Komisia pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo 

2. Komisia pre ochranu verejného poriadku 

3. Komisia stavebná a ochrany životného prostredia 

4. Komisia pre financie, rozpočet a eurofondy 

5. Komisia školstva a športu 

6. Komisia pre informatiku a propagáciu 

7. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

územnej samosprávy 
 

Hlasovanie (prítomných  9 poslancov)   

Za –   jednomyseľne  

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 



 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Ing. Marek Nižňanský navrhol zriadiť aj Komisiu pre kultúru. O uvedenom 

návrhu poslanci následne hlasovali.  

 

Bolo navrhnuté  

U z n e s e n i e   č. 8/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Zriaďuje v poradí č. 8 Komisu pre kultúru 
 

Hlasovanie (prítomných  9 poslancov)   

Za –   (6poslancov) Horváth, PhDr. Lenč PhD., Ing. Chynoranský, PaedDr. Moncmanová 

PhD., Bc. Paulech, Ing. Nižňanský       

Proti – (2poslanci) Ing. Malovcová, Mgr. Majtánová 

Zdržal sa – (1 poslanec) Ing. Šeliga 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta obce navrhol OZ za predsedníčku Komisie  pre sociálnu oblasť a 

zdravotníctvo Ing. Eleonóru Malovcovú, nakoľko uvedenú komisiu viedla aj 

v predchádzajúcom volebnom období.  

 

Ing. Malovcová s funkciou predsedkyne súhlasila. 

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 9/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

 

A: VOLÍ do komisie pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo 

     Predsedníčku: Ing. Eleonóru Malovcovú  

 
Hlasovanie  (prítomných  9 poslancov)    

Za –  (7 poslancov)  Horváth, PhDr. Lenč PhD., Mgr. Majtánová,  PaedDr. Moncmanová 

PhD., Ing. Nižňanský, Bc. Paulech, Ing. Šeliga   

Proti – 0 

Zdržal sa – (2 poslanci) Ing. Malovcová, Ing. Chynoranský 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Starosta navrhol OZ za predsedu Komisie pre ochranu verejného poriadku 

poslanca Ing. Dušna Chynoranského, ktorý s predloženým návrhom súhlasil. 

  

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 10/1/2022 



Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

 

A:VOLÍ do Komisie pre ochranu verejného poriadku 

    Predsedu: Ing. Dušana Chynoranského  

 
Hlasovanie (prítomných  9 poslancov)      

Za –  ( 8 poslancov) Horváth, PhDr. Lenč PhD.,  Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová, PaeDr. 

Moncmanová PhD., Ing. Nižňanský, Bc. Paulech,  Ing. Šeliga   

Proti – 0 

Zdržal sa – (1 poslanec) Ing. Chynoranský 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Starosta navrhol OZ za predsedkyňu Komisie stavebnej a ochrany životného 

prostredia poslankyňu PaedDr. Zuzanu Moncmanovú, PhD., ktorá súhlasila 

s návrhom starostu.  

 

U z n e s e n i e   č. 11/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

 

A:VOLÍ do Komisie stavebnej a ochrany životného prostredia 

    Predsedkyňu: PaedDr. Zuzanu Moncmanovú, PhD. 

 
Hlasovanie (prítomných  9 poslancov)  

Za – (8 poslancov)  Horváth, PhDr.Lenč PhD., Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová, Ing. 

Nižňanský, Bc. Paulech, Ing. Šeliga         

Proti – 0 

Zdržal sa – (1 poslanec) PaedDr. Moncmanová, PhD. 

 
Uznesenie bol prijaté 

 

Starosta navrhol OZ za predsedu Komisie pre financie, rozpočet a eurofondy 

poslanca Bc. Filipa Paulecha, ktorý s návrhom starostu súhlasil.  

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 12/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

 

A:VOLÍ do Komisie pre financie, rozpočet a eurofondy  

     Predsedu: Bc. Filipa Paulecha 

 
Hlasovanie  (prítomných  9 poslancov)   

Za –  (5 poslancov)  Horváth, Ing. Malovcová, PaedDr. Moncmanová, PhD., Mgr. 

Majtánová, Ing. Šeliga   

Proti – 0 



Zdržal sa – (4 poslanci) PhDr. Lenč PhD., Ing. Nižňanský, Ing. Chynoranský, Bc. Paulech 

 
Uznesenie bol  prijaté 

 

Starosta navrhol OZ za predsedu Komisie školstva športu Michala Horvátha.  

 

Poslanec s návrhom starostu súhlasil.  

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 13/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

 

A:VOLÍ do Komisie školstva a športu  

     Predsedu: Michala Horvátha 

  
Hlasovanie  (prítomných  9 poslancov)  

Za – (8poslancov)  Ing. Chynoranský, PhDr. Lenč PhD., Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová, 

PaedDr. Moncmanová PhD., Ing. Nižňanský,  Bc. Paulech, Ing. Šeliga   

Proti – 0 

Zdržal sa – (1 poslanec) Horváth 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Ďalej starosta navrhol OZ za predsedu Komisie pre informatiku a propagáciu 

Ing. Mariána Šeligu. Poslanec s návrhom starostu súhlasil. 

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 14/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

 

A:VOLÍ do Komisie pre informatiku a propagáciu  

    Predsedu: Ing. Mariána Šeligu   

 
Hlasovanie  (prítomných  9 poslancov)  

Za – (8 poslancov)  )   Horváth, Ing. Chynoranský, PhDr. Lenč PhD., Mgr. Majtánová, Ing. 

Malovcová, PaedDr. Moncmanová PhD., Ing. Nižňanský,  Bc. Paulech,    

Proti – 0    

Zdržal sa – (1poslanec) Ing. Šeliga 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Starosta navrhol OZ za predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy PhDr. Jozefa Lenča PhD. 

(NEKA). Zároveň v zmysle zákona navrhol za členov tejto komisie podľa 



politického zloženia Obecného zastupiteľstva Mgr. Elenu Majtánovú (KDH) 

a Ing. Mariána Šeligu (NEKA).  

 

Uvedení poslanci s návrhom starostu súhlasili.  

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 15/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

 

A:VOLÍ do Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov územnej samosprávy 

     Predsedu: PhDr. Jozefa Lenča PhD., 

     Člen: Mgr. Majtánová 

     Člen: Ing. Marián Šeliga   

 
Hlasovanie  (prítomných  9 poslancov)   

Za –   (7 poslancov) Horváth, Ing. Chynoranský, Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová, , PaedDr. 

Moncmanová PhD., Ing. Nižňanský, Bc. Paulech   

Proti – 0 

Zdržal sa – (2 poslanci) PhDr. Lenč PhD, Ing. Šeliga 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Starosta navrhol OZ za predsedu Komisie kultúry Mgr. Elenu Majtánovú.  

 

Poslankyňa s návrhom starostu súhlasila. 

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 16/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

 

A:VOLÍ do Komisie kultúry 

     Predsedníčku: Mgr. Elenu Majtánovú 

 
Hlasovanie  (prítomných  9 poslancov)   

Za –   (8 poslancov) Horváth,  PhDr. Lenč PhD., Ing. Cyhnoranský, Ing. Malovcová, , 

PaedDr. Moncmanová PhD., Ing. Nižňanský, Bc. Paulech, Ing. Šeliga   

Proti – 0 

Zdržal sa – (1 poslanec) Mgr. Majtánová 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Starosta požiadal predsedov jednotlivých komisií, aby si pripravili návrh 

členov. 



 

 

12. Určenie platu starostu 

 

Zástupca starostu Michal Horváth  informoval poslancov, že plat starostu je 

určený v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomerov starotov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov. Plat 

starostu je stanovený zákonom vo výške 2.665 € (1211 € x koeficient 2,20= 

2665,00 €) v zmysle § 11 ods.4 písm i./Zákona o obecnom zriadení  a § 4ods. 

2  2.veta zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov 

starostov obcí a primátorov miest v z. n. p navrhujem zvýšenie minimálneho 

platu starostovi o 40%. 

 

Poslanci k predloženému návrhu vyjadrili svoje názory. Po diskusii bolo 

navrhnuté 

  

U z n e s e n i e   č. 17/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

S c h v a ľ u j e  

V zmysle § 11 ods.4 písm i./Zákona o obecnom zriadení  a § 4ods. 2  2.veta 

zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov 

obcí a primátorov miest v z.n.p zvýšenie minimálneho platu starostovi o 40%. 
 

 

Hlasovanie (prítomných  9 poslancov   

Za –  (6 poslancov)  Horváth, Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová, PaedDr. Moncmanová PhD., 

Bc. Paulech, Ing. Šeliga 

Proti – (3 poslanci) Ing. Chynoranský, PhDr. Lenč PhD., Ing. Nižňanský 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bol prijaté. 

 

 

13. Schválenie náhrady platu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 

2022 

 

Starosta obce požiadal poslancov OZ o preplatenie nevyčerpanej dovolenky  

za rok 2022, čo mu zákon umožňuje a preplatenie dovolenky je bežnou praxou 

nielen v našej obci, ale taktiež aj v okolitých obciach. Dovolenku počas roka 

2022 si nečerpal z dôvodu pracovných povinností.   

 

Po diskusii k nasledovnému bodu bolo navrhnuté 



  

U z n e s e n i e   č. 18/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

S c h v a ľ u j e 

Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce za rok 2022 v počte 

20 dní.  

 
Hlasovanie  (prítomných  9 poslancov    

Za –  (6 poslancov) Horváth,  Bc. Majtánová, Ing. Malovcová, PaedDr. Moncmanová PhD., 

Bc. Paulech, Ing. Šeliga    

Proti –( 1 poslanec) Ing. Nižňanský 

Zdržal sa – (2poslanci) Ing. Chynoranský, PhDr. Lenč PhD., 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

  

14.Voľba sobášiaceho 

 

Starosta obce navrhol za zástupcu sobášiaceho PhDr. Jozefa Lenča, PhD. 

 

Uvedený poslanec s návrhom starostu súhlasil. 

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 19/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

S c h v a ľ u j e 

Zástupcu sobášiaceho poslanca OZ PhDr. Jozefa Lenča, PhD., 

 
Hlasovanie   (prítomných  9 poslancov)    

Za –  (8 poslancov) Horváth, Ing. Chynoranský, Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová, PaedDr. 

Moncmanová, Ing. Nižňanský, Bc. Paulech, Ing. Šeliga   

Proti – 0 

Zdržal sa – (1 poslanec) PhDr. Lenč, PhD., 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

15. Záver 

 

Starosta obce Bc. Lukáš Sochor zasadnutie OZ ukončil o 19,30 hod. 

a poďakoval všetkým prítomným za účast. 

    

 

Zápisnica napísaná, prečítaná a podpísaná. 

 

   



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

 

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

                                                                                                                            

                                                                             Bc. Lukáš Sochor  

                                                                                               starosta obce 

 

Zapísala: Iveta Šéryová    

 

 


