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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 25. novembra 2022   

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

 

 

 

Prítomní : poslanci                                           

                 starosta obce 

                         kontrolórka obce                                                                         

                 zapisovateľka            

        občania obce   

 

 

          

         Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Bc. 

Lukáš Sochor. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, nakoľko  

bolo prítomných  9 poslancov OZ.  

 

Rokovanie OZ sa uskutočnilo v kancelárii starostu obce.  

 

 

 

Program: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

2.  Schválenie programu 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu  

5.  Schválenie návrhu záverečného účtu obce Zavar za rok 2021 

6.  Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky 

7.  Správy hlavného kontrolóra č. 1/2022 a 2/2022 

8.  Voľba členov do Rady školy 

9.  Rozpočtové opatrenia č. 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022 

10.  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 45/2021 – schválenie (TTSK) 

11. Dodatok č. 2 k Zo D č. 74/2021 – schválenie (realizácia Domu nádeje) 

12. Zmena územného plánu obce Zavar č. 12/2021 – schválenie 



13. Schválenie udelenia vianočných príspevkov 

14. Schválenie nájomnej zmluvy o umiestnenie zariadenia (Packeta Slovakia) 

15. Schválenie žiadosti na prenájom nebytových priestorov (cukráreň) 

16. Schválenie žiadosti na prenájom nebytových priestorov (lekáreň) 

17. Schválenie žiadosti na prenájom bytových priestorov (sociálny byt) 

18. Rôzne 

19. Diskusia 

20. Záver 

 

 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 

  

Zapisovateľka: Iveta Šéryová 

Overovatelia zápisnice:  Horváth Michal, Ing. Dušan Chynoranský 

 

 

   

2.  Schválenie programu OZ 

 

     Poslancom OZ bol zaslaný program rokovania, ktorý bol zverejnený na 

webovom sídle obce a taktiež na úradnej tabuli. Starosta obce na základe 

dohody z pracovného stretnutia navrhol z predloženého programu vypustiť 

body č. 11 a č. 13, nakoľko budú prerokovávané na ďalšom zasadnutí OZ.  

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 20/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje  

Upravený program dnešného OZ  

      
Hlasovanie (prítomných 9 poslancov)   

Za - 9 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 

 Uznesenie bolo prijaté 

 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

 



Starosta informoval poslancov OZ, že Uznesenia č. 1/1/2022 – 19/1/2022 

prijaté na ustanovujúcom zasadnutí OZ zo dňa 11.11.2022 boli splnené. 

 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 21/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Berie na  vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení č. 1/1/2022 – 19/1/2022 ktoré boli prijaté na 

ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 11.11.2022 

 

 

4.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu  

  

Kontrolórka obce Ing. Eva Andacká zhodnotila  návrh záverečného účtu 

a konštatuje, že návrh záverečného účtu vypracovaný ekonómkou obce  bol 

zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Kontrolórka obce Ing. Eva Andacká odporúča OZ 

schváliť návrh záverečného účtu obce Zavar za rok 2021 bez výhrad. 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 22/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Evy Andackej k záverečnému účtu 

obce Zavar za rok 2021 

 

5.  Schválenie návrhu záverečného účtu obce Zavar za rok 2021 

   

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh záverečného účtu za rok 2021, 

ktorého návrh zostavila ekonómka obce Ing. Federičová na základe zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. 

Rozpočet obce Zavar na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. 

Hospodárenie obce po odrátaní cudzích prostriedkov a finančných operácií 

činí 531.186,09 €. 

Rezervný fond čerpaný nebol – zostatok minulých rokov 793.958,30 €. 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 je 83.326,00 €. 

Tvorba rezervného fondu je navrhnutá vo výške 396.864,26 €. 

 

Bolo navrhnuté 

 



U z n e s e n i e   č. 23/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

 

a) Schvaľuje 

 

Záverečný účet za rok 2021 a celoročného hospodárenia bez výhrad 

 

b) Schvaľuje  

 

Tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 396.864,26 na základe 

uvedenej skutočnosti. 

 
Hlasovanie (prítomných 9 poslancov)   

Za – 9 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
 Uznesenie bolo prijaté 

 

 6.  Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky 

 

Poslancom OZ bola doručená správa nezávislého auditora o vykonaní kontroly 

účtovnej závierky obce Zavar ktorú vykonala nezávislá auditorka Ing. Terézia 

Urbanová. Na základe vykonanej kontroly vypracovala správu nezávislého 

auditora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Zavar. Nezávislá 

auditorka Ing. Urbanová konštatuje, že obec Zavar konala v súlade 

s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Nedostatky zistené neboli.    

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č.24/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora o vykonaní kontroly účtovnej závierky obce Zavar 

 

 

7.  Správy hlavného kontrolóra č. 1/2022 a 2/2022 

 

Ing. Eva Andacká hlavná kontrolórka obce spracovala správu č. 1/2022 

z vykonanej kontroly, ktorá sa venovala dodržiavaniu zákona č. 357/2015 Z.z. 

o finančnej kontrole a audite na Obecnom úrade v obci Zavar. Správa 

o vykonanej kontrole bola zaslaná poslancom OZ.  



Kontrolou neboli zistené nedostatky. Hlavná kontrolórka obce Zavar však 

odporúča, aby finančná kontrola bola vyznačená samostatne na každom 

doklade 

         

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 25/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce č. 1/2022 

 

Ing. Eva Andacká hlavná kontrolórka obce spracovala správu č. 2/2022 o 

vykonanej kontrole, ktorá sa venovala kontrole používania a poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce v obci Zavar. Kontrolované boli subjekty OŠK Zavar, 

PZ Háj, ZO SZZ, ktorým obec poskytuje dotácie z rozpočtu obce. Správa 

o vykonanej kontrole bola zaslaná poslancom OZ.  

Hlavná kontrolórka obce konštatuje, že kontrolou boli zistené nedostatky vo 

forme použitia finančných prostriedkov na účely, ktoré neboli pôvodne 

požadované v žiadosti o dotácie, avšak zistené nedostatky boli počas kontroly 

odstránené.    

  

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 26/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce č. 2/2022 

 

 

 

8.  Voľba členov do Rady školy 

 

Obec Zavar ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie Základná škola 

s materskou školou v Zavare, v súlade s § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe §1 ods.2 vyhlášky 

MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 

orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení deleguje do Rady školy 2 zástupcov zriaďovateľa za členov Rady 

školy pri Základnej škole s materskou školou v Zavare 

Starosta obce navrhol do Rady školy 2 zástupcov OZ a to poslankyne Mgr. 

Majtánovú a PaedDr. Moncmanovú PhD. 

 

Poslanec Ing. Chynoranský sa vyjadril k zverejňovaniu zápisníc z Rady 

školy,  činnosťou Rady školy a štatútu Rady školy.   



Poslanec Ing. Nižňanský navrhol za člena do Rady školy PhDr. Lenča PhD., 

nakoľko uvedený poslanec pracuje dlhodobo v školstve ako vysokoškolský 

pedagóg a má skúsenosti v oblasti školstva. Poslanec PhDr. Lenč PhD., 

s nomináciou za člena rady súhlasil a  vyjadril sa k svojej nominácii.  

 

Poslanci hlasovali o pôvodnom návrhu starostu  

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č.27/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Deleguje  

V zmysle platných právnych predpisov poslankyňu obecného zastupiteľstva 

Mgr. Elenu Majtánovú ako zástupkyňu zriaďovateľa za členku Rady školy pri 

Základnej škole s materskou školou v Zavare 

 
Hlasovanie (prítomných 9  poslancov)   

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

Bc. Paulech, Ing. Šeliga 

Proti – 0 

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

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č.28/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Deleguje  

V zmysle platných právnych predpisov poslankyňu obecného zastupiteľstva  

PaedDr. Zuzanu Moncmanovú PhD., ako zástupkyňu zriaďovateľa za členku 

Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Zavare 

 

 
Hlasovanie (prítomných 9  poslancov)   

Za –  (5 poslanci)  Mgr. Majtánová,  Ing. Malovcová,   PaedDr. Moncmanová PhD., 

Bc. Paulech, Ing. Šeliga,  

Proti – (2 poslanci) Ing. Chynoranský, Ing. Nižňanský 

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

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 



9.  Rozpočtové opatrenia č. 1/2022, 2/2022,  3/2022, 4/2022, 5/2022 

 

 

Ekonómka obce Ing. Federičová spracovala v spolupráci so starostom obce 

a hlavnou kontrolórkou obce  Ing. Evou Andackou rozpočtové opatrenia č. 

1/2022, 2/2022 a 3/2022, ktoré boli prerokované na pracovnom stretnutí 

poslancov.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 1 sa týka úpravy dotácií a zostatku prostriedkov na ZŠ 

z minulého roka, dotácie pre MŠ a dotácie pre evidenciu obyvateľstva 

 

Rozpočet                    Ú - Príjmy                 Ú - výdavky 

Bežný rozpočet                     3 144 151                    2 076 439 

Kapitálový rozpočet                               600                       567 185 

Finančný rozpočet                          35 562                         83 346  

Rozpočet spolu                     3 180 313                    2 726 970 

Prebytok rozpočtu                                                                      453 343 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2 sa týka úpravy dotácie na ubytovanie odídencov 

z Ukrajiny, dotácie na učebnice cudzích jazykov, zostatku dotácie zo SODB 

a zostatku prostriedkov na ZŠ z minulého roka.  

 

Rozpočet                  Ú - Príjmy                            Ú- výdavky 

Bežný rozpočet                    3 151 054                2 086 974 

Kapitálový rozpočet                              600                   567 185 

Finančný rozpočet                         39 194                     83 346 

Rozpočet spolu                     3 190 848                 2 737 505 

Prebytok rozpočtu                      45 343 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3 sa týka úpravy dotácie na ubytovanie odídencov 

z Ukrajiny, dotácie z environmentálneho fondu na odpad, dotácie zo štátneho 

inštitútu vzdelávania v rámci programu duálneho vzdelávania a dotácie pre 

dobrovoľný hasičský zbor. 

 

Rozpočet                     Ú - Príjmy                  Ú - výdavky 

Bežný rozpočet                     3 159 446                     2 095 366 

Kapitálový rozpočet                                600                         567 185 

Finančný rozpočet                          39 194                          83 346 

Rozpočet spolu                     3 199 240                                     2 745 897 

Prebytok rozpočtu                          453 343 

 

 



Bolo navrhnuté  

U z n e s e n i e   č. 29/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022, 2/2022, 3/2022 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4 sa týka príjmovej časti úpravy daní podľa prognóz 

a skutočnosti, úpravy príjmov prenájmu (KD, ihrísk), daň z hracích automatov 

za energie niektorých objektov podľa skutočnosti a pod.  

 

Poslankyňa Ing. Malovcová predniesla doručený návrh žiadosti od 

pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Zavar. Zamestnanci žiadajú 

o vyplatenie odmien ktoré im prislúchajú podľa zákona o odmeňovaní 

zamestnancov podľa zákona. Starosta sa vyjadril, že nakoľko fin. prostriedky 

neboli schválené  v rozpočte  z uvedeného dôvodu  nemohol vyplatiť odmeny. 

Poslanci pristúpili k úprave rozpočtového opatrenia, aby boli odmeny pre 

pedagogických zamestnancov vyplatené v mesiaci december 2022, na základe 

zoznamu zamestnancov a predloženej žiadosti.    

 

Rozpočet                     Ú - príjmy                  Ú - výdavky 

Bežný rozpočet                     3 317 693                      2 214 307 

Kapitálový rozpočet                              189                        520 118 

Finančný rozpočet                         39 194                          83 346 

Rozpočet spolu                      3 357 076                         2 812 771 

Prebytok                          539 305 

 

 

Bolo navrhnuté  

U z n e s e n i e   č. 30/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

Upravený návrh Rozpočtového  opatrenie č. 4 

 
Hlasovanie (prítomných 9  poslancov)   

Za –  9       

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5 sa týka príjmovej časti úpravy príjmu  v kultúrnych 

a športových podujatí. Vo výdavkovej časti sa týka úpravy  tarifných platov, 



navýšenie odmien podľa kolektívnej zmluvy, vyplatenia odstupného 

zamestnancovi, faktúry za Zberný dvor vyplatené na základe platobného 

príkazu, doplnenie vianočnej výzdoby, úpravy výdavkov na Zavarskú 

sedmičku a kultúrne podujatia a pod. 

 

Poslanec Ing. Nižňanský sa informoval na pohľadávku spoločnosti INVEX, 

spol. s.r.o. a spýtal sa starostu, či je voči obci vedená exekúcia. Starosta obce 

mu odpovedal, že momentálne nemá žiadnu vedomosť o začatí exekúcie voči 

našej obci. Starosta následne v krátkosti priblížil genézu a skutočnosti, za 

akých prišlo k vydaniu platobného príkazu. Jednalo sa o práce vykonané ešte 

za predchádzajúceho vedenia a vyplatenie prác nebolo viacnásobne 

odsúhlasené predchádzajúcím zastupiteľstvom, ktoré na výzvy starostu obce 

nereagovalo a zároveň sa nezúčastnilo rokovaní, na ktorých bolo potrebné danú 

problematiku riešiť. Pohľadávka bola zaplatená začiatkom novembra.  

 

Rozpočet                   Ú - príjmy               Ú - výdavky 

Bežný rozpočet                     3 322 831                    2 237 641 

Kapitálový rozpočet                               189                       557 185 

Finančný rpzpočet                          39 194                         83 346 

Rozpočet spolu                     3 362 214                     2 878 172 

Prebytok                         484 042 

 

 

Bolo navrhnuté  

U z n e s e n i e   č. 31/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 5 

 
Hlasovanie (prítomných 9  poslancov)   

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

Moncmanová PhD., Bc. Paulech, Ing. Šeliga        

Proti – (1 poslanec) Ing. Nižňanský 

Zdržal sa – (1 poslanec) Ing. Chynoranský 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

10.  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 45/2021 – schválenie (TTSK) 

 

V roku 2021 bola uzatvorená nájomná zmluva medzi Obcou Zavar 

a Trnavským samosprávnym krajom z dôvodu pripravovanej realizácie 

cyklochodníka medzi našou obcou a závodom Stellantis. Nakoľko Trnavský 

samosprávny kraj žiada o pridelenie NFP na tento účel, je povinný mať 

predmetné pozemky v nájme na dobu min. 10 rokov. Vzhľadom na to, že 



pôvodná nájomná zmluva bola uzatvorená na kratšiu dobu (6 rokov), vedenie 

TTSK našu obec požiadalo o uzatvorenie dodatku, ktorého predmetom bude 

predĺženie tejto doby na dobu nájmu 10 rokov.  

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č 32/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

Schvaľuje 

Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 45/2021/OSaP o predĺžení  doby 

nájmu predmetných pozemkov  z pôvodných 6 rokov doby nájmu na dobu 10 

rokov doby nájmu. 

 

 
Hlasovanie  (prítomných 9  poslancov)    

Za – 9 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

11. Zmena územného plánu obce Zavar č. 12/2021 – schválenie 

 

Schválením uznesenia č. 65/2021 bola vypracovaná zmena územného plánu č. 

12/2022, ktorej obsahom bola zmena funkčného využitia pozemku č. 280/1 

a pozemku č. 280/4 z pôvodnej funkcie plôch výroby na plochy občianskej 

vybavenosti z dôvodu budúceho investičného zámeru stavby nového pavilónu 

základnej školy. 

 

U z n e s e n i e   č. 33/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare po prerokovaní 

 

1. Berie na vedomie 

 

a) Správu o prerokovaní Zmeny 12/2021 Územného plánu obce Zavar 

(príloha č. 1 k uzneseniu) 

 

b) stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania 

vznesené k návrhu riešenia Zmeny 12/2021 Územného plánu obce Zavar 

 

c) výsledok preskúmania návrhu Zmeny 12/2021 Územného plánu obce Zavar 

Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 



20.06.2022 č. OU-TT-OVBP1-2022/024009-002 podľa § 25 stavebného 

zákona 

 

2. Schvaľuje 

 

a) Zmenu 12/2021 Územného plánu obce Zavar 

 

b) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri rokovaní návrhu  

     Zmeny 12/2021 Územného plánu obce Zavar (príloha č. 2 k uzneseniu) 

 

c) VZN č.1/2022, ktorým sa vyhlási záväzná časť Zmeny 12/2021 Územného  

     plánu obce Zavar 

 

 

3. Ukladá 

 

a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 1/2022 po dobu 14 dní a zverenie Záväznej  

    časti Zmeny 12/2021 po dobu 30 dní od schválenia Zmeny 12/2021 ÚPN 

     

b) Označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmeny 12/2021  

     Územného plánu obce Zavar schvaľovacou doložkou 

      

c)Vyhotoviť o obsahu Zmeny 12/2021 úzmeného plánu Registračný list a spolu   

    s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDV SR 

            

d) zabezpečiť uloženie Zmeny 12/2021 Územného plánu obce Zavar v obci  

(Obecný úrad, na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej 

politiky a na stavebnom úrade v Trnave) 

 

              

     
Hlasovanie (prítomných  9 poslancov)  

Za – 9 

Proti – 0 

Zdržal sa –0 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

 

12. Schválenie nájomnej zmluvy o umiestnenie zariadenia (Packeta 

Slovakia 

 

Starosta obce obdržal ponuku spoločnosti Paceta s.r.o., ktorá ponúka v obci 

umiestniť samoobslužné výdajné miesto tvz. Z-BOX. Toto zariadenie bude 



slúžiť pre občanov na vyzdvihutie objednaných zásielok. Zariadenie je služba 

pre občanov, ktorú budú môcť využívať neoobmedzene 24 hodín denne.  

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 34/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

Návrh zmluvy na prenájom priestorov plochy obecného pozemku 

nachádzajúceho sa na adrese Hlavná 8/15 Zavar t.j. plocha pri parkovisku za 

Domom služieb parc.č. 183/3 kat. úz. Obec Zavar spoločnosti Paceta Slovakia 

s.r.o. na základe ich žiadosti na umiestnenie Z-BOXU uzatvorením najomnej 

zmluvy na dobu neurčitú. 

 
Hlasovanie  (prítomných 9 poslancov)  

Za – 9   

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

 

13. Schválenie žiadosti na prenájom nebytových priestorov (cukráreň) 

 

Vzhľadom na uplynutie doby nájmu v zmysle platnej nájomnej zmluvy 

zverejnila obec v zmysle zákona prenájom nebytových priestorov Cukrárne. 

O uvedené priestory bola doručená len jedna žiadosť od doterajšieho nájomcu 

p. Shaniho Fejzulaia.   

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 35/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

Prenájom nebytových priestorov cukrárne v obci Zavar, žiadateľovi Shanimu 

Fejzulaiovi na základe jeho žiadosti a  uzatvorenie zmluvy o nájme na nebytové 

priestory cukrárne na dobu 5 rokov. 

 

 
Hlasovanie  (prítomných 9  poslancov)  

Za – 9 

Proti –  0   

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

16. Schválenie žiadosti na prenájom nebytových priestorov (lekáreň) 



 

Vzhľadom na uplynutie doby nájmu v zmysle platnej nájomnej zmluvy obec 

zverejnila v zmysle zákona prenájmu nebytových priestorov lekárne v Dome 

služieb na stránke obce. Na základe doručených žiadostí o prenájom týchto 

priestorov sa pozvaní záujemcovia o prenájom nebytových priestorov lekárne 

v Dome služieb odprezentovali na stretnutí  dňa 23.11.2022.  

 

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 36/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

Prenájom nebytových priestorov Lekárne na základe žiadosti uchádzačovi: 

PhDr. Pavlovi Brázdovičovi, Komenského 887/80, Smolenice, uzatvorenním 

nájomnej zmluvy na nebytové priestory lekárne na dobu  určitú 5 rokov. Všetky 

náležitosti ohľadom nájmu bodú zahrnuté v Zmluve o prenájme  

 
Hlasovanie  (prítomných 8 poslancov)   

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

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

Proti – 0 

Zdržal sa – ( 1 poslanec) Ing. Nižňanský 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

17. Schválenie žiadosti na prenájom bytových priestorov (sociálny byt) 

 

Obec Zavar prenajíma jednoizbový sociálny byt od r. 2012 v priestoroch 

budovy policajnej stanice. Vzhľadom na uplynutie doby nájmu obec uverejnila 

v zmysle zákona prenájom soc. bytu. Doterajším nájomcom bytu bola Mária 

Chudá občianka obce Zavar.  O uvedené priestory soc. bytu bola doručená len 

jedna žiadosť od doterajšej nájomkyne p. Chudej. Na základe jej žiadosti zo 

dňa 15.11.2022 žiada o predlženie nájmu na ďalšie 2 roky.   

  

Bolo navrhnuté 

U z n e s e n i e   č. 37/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

Prenájom priestorov sociálneho bytu v budove Policajnej stanice na základe 

žiadosti  p. Chudej na dobu 2 roky formou dodatku č. 6 k nájomnej zmlve  č. 

N3/2012. 

 

 
Hlasovanie  (prítomných 9 poslancov)   

Za –  9  



Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

18. Rôzne  

 

 

19. Diskusia 

 

Poslanec PhDr. Lenč PhD. navrhol upraviť platné  VZN o jednorázových 

sociálnych príspevkoch v spolupráci  s predsedníčkou  soc. komisie  a návrhov 

poslancov. Starosta a predsedníčka sociálnej komisie poslankyňa Ing. 

Malovcová súhlasili s predloženým návrhom, termín predbežne určili na prvý 

štvrťrok roku 2023.  

 

Poslankyňa PaedDr. Moncmanová PhD., sa informovala u starostu, ako 

pokračuje rokovanie s NDS s budovaním protihlukovej steny. Starosta obce 

poslankyňu PaedDr. Moncmanovú, PhD. informoval, že NDS bola požiadaná 

o osobné stretnutie za účelom riešenia tejto problematiky, zatiaľ bez spätnej 

reakcie.  

 
 

20. Záver 

 

Starosta obce Bc. Lukáš Sochor zasadnutie OZ ukončil o 19,20 hod. 

a poďakoval všetkým prítomným za účast. 

    

 

Zápisnica napísaná, prečítaná a podpísaná. 

 

   

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

 

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

                                                                                                                            

                                                                             Bc. Lukáš Sochor  

                                                                                               starosta obce 

 

Zapísala: Iveta Šéryová    

 

 


