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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 16. decembra 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  8 poslancov OZ. Poslankyňa PaedDr. Moncmanová 

PhD., sa ospravedlnila za neskorší príchod. Rokovania OZ sa zúčastnila 

o 19,00 hod.  

 

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.  Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

     za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

5.  Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

     a podmienky úhrady v školskej jedálni 

6.  Návrh VZN č. 4/2022 o financovaní materskej školy a školských zariadení  

     na území obce Zavar 

7.  Návrh VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za rozvoj 



8.  Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

9.  Návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2022  

10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na 1.    

      polrok roku 2023.        

11. Správy hlavného kontrolóra č. 3/2022 a č. 4/2022  

12. Návrh dodatku č. 2 k ZoD č. 74/2021 – Dom nádeje 

13. Návrh pridelenia vianočných a sociálnych príspevkov 

14. Návrh zásad odmeňovania poslancov obce Zavar 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice nasledovne: 

  

Zapisovateľka: Iveta Šéryová 

Overovatelia zápisnice:  PhDr. Lenč PhD., Mgr. Elena Majtánová 

 

 

2.  Schválenie programu OZ 

 

Poslancom OZ bol zaslaný program rokovania, ktorý bol zverejnený  

na webovom sídle obce a taktiež na úradnej tabuli.  

 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 38/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje  

Program dnešného OZ  

      
Hlasovanie (prítomných 8  poslancov)   

Za – (6 poslancov) Horváth, Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová,  Ing. Nižňanský, Bc. Paulech,  

Ing. Šeliga    

Proti – 0 

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

 

 Uznesenie bolo prijaté 

   

 



Poslanec Ing. Nižňanský navrhol doplniť do programu rokovania žiadosť 

občanov Mgr. Rakúsovej, Dubovskej a Belokostolského o požiadavku  

na zrušenie silvestrovského ohňostroja.  

 

 

Bolo navrhnuté  

 

U z n e s e n i e   č. 39/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje  

Doplnenie programu  dnešného OZ o návrh poslanca Ing. Nižňanského.    

      
Hlasovanie (prítomných 8  poslancov)   

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

Proti – (2 poslanci) Horváth, Mgr. Majtánová  

Zdržal sa – (3 poslanci) Ing. Malovcová, Bc. Paulech, Ing. Šeliga 

 

 Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Starosta prítomných informoval, že danou žiadosťou sa môžu zaoberať v rámci 

bodu „16) Diskusia“, príp. bodu „15) Rôzne“. 

 

 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta informoval poslancov OZ, že Uznesenia č. 20/1/2022 – 37/1/2022 

prijaté na zasadnutí OZ zo dňa 25.11.2022 boli splnené. 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 40/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Berie na  vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení č. 20/1/2022 – 37/1/2022 ktoré boli prijaté  

na zasadnutí OZ dňa 25.11.2022 

 

 

4. Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

     za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

 

Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce Zavar  

dňa 30.11.2022. Návrh bol prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov OZ 



dňa 29.11.2022. K vyvesenému návrhu neboli vznesené žiadne písomné 

pripomienky. 

 

Poslanec PhDr. Lenč PhD. na zasadnutí pripomienkoval formálne spracovanie 

všeobecne záväzných nariadení a v časti poplatku za komunálny odpad 

konštatoval, že pri navyšovaní životných nákladov dôchodcov by navrhoval 

ponechať vekovú hranicu odpustenia tohto poplatku občanom od 62 rokov, 

príp. od 64 rokov. 

 

Starosta obce na dané reagoval, že všetky náklady za komunálny odpad by mal 

v zmysle zákona v plnej miere znášať tvorca odpadu. Hlavná kontrolórka obce, 

Ing. Eva Andacká, sa k danému vyjadrila, že príjmy a výdavky týkajúce  

sa nákladov spojených s odpadmi musia byť podľa zákona vyrovnané.  

 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 41/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  

 
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov)   

Za – (5 poslancov) Horváth, Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová, Bc. Paulech, Ing. Šeliga 

Proti –(1 poslanec) PhDr. Lenč PhD., 

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

 
Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

Následne bolo na návrh poslanca PhDr. Lenča, PhD. navrhnuté 
 

U z n e s e n i e   č. 42/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

Upravený návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa návrhu poslanca PhDr. 

Lenča, PhD. o znížení vekovej hranice pri úhrade poplatku za komunálny 

odpad pre osoby staršie ako 62 rokov.  

 
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov)   

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

Proti – (3 poslanci) Horváth, Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová 

Zdržal sa – (2 poslanci) Ing. Šeliga, Bc. Paulech 



 
Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Starosta obce poslancov Obecného zastupiteľstva požiadal o vecnú diskusiu 

a nájdenie kompromisu pre návrh, ktorý by bol prijateľný pre všetkých 

poslancov. Poslanec PhDr. Lenč, PhD. následne stiahol svoj návrh, nakoľko 

bolo dohodnuté, že kompenzácia poplatku za komunálny odpad pre dôchodcov 

bude riešená formou úpravy VZN o jednorazových sociálnych príspevkoch.  

 

Starosta následne navrhol poslancom opätovne hlasovať o pôvodnom návrhu 

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie roku 2023.  

 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 43/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje  

Pôvodný návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov)   

Za – 8 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 5. Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu    

     nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni  

 

Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni bol prerokovaný na stretnutí poslancov 

OZ dňa 29.11.2022. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce na pripomienkovanie v zákonom stanovenej lehote. 

K danému návrhu bola predložená písomná pripomienka p. Honíškovej, 

vedúcej stravovne ZŠ s MŠ v Zavare, týkajúca sa čl. 2 bod 9. Pripomienka bola 

v plnom rozsahu do návrhu zapracovaná.  

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 44/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 



Schvaľuje 

VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni  

 
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov)   

Za – 8  

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

 

6. Návrh VZN č. 4/2022 o financovaní materskej školy a školských    

    zariadení na území obce Zavar 

 

Návrh VZN č. 4/2022 o financovaní materskej školy a školských zariadení na 

území obce Zavar bol prerokovaný na stretnutí poslancov OZ dňa 29.11.2022. 

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 

na pripomienkovanie v zákonom stanovenej lehote. K návrhu neboli vznesené 

žiadne písomné pripomienky. Po konzultácii na pracovnom stretnutí poslancov, 

na ktorom sa zúčastnila aj p. riaditeľka ZŠ s MŠ, Mgr. Mršťáková, boli výšky 

normatívov upravené podľa dohody poslancov OZ.  

 

Na zasadnutí OZ poslanec Ing. Chynoranský navrhol upraviť výšku normatívu 

na dieťa v školskom klube podľa pôvodného návrhu na sumu 792,- €. Poslanci 

s uvedeným návrhom a úpravou súhlasili.  

         

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 45/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

Schvaľuje upravené  

VZN č. 4/2022 o financovaní materskej školy a školských zariadení na území 

obce Zavar. 

  
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov)   

Za – 8 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

 



 

7. Návrh VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Návrh VZN č. 5/2022 o poplatku za miestny rozvoj bol prerokovaný  

na stretnutí poslancov OZ dňa 29.11.2022. Návrh tohto VZN bol zverejnený  

na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce na pripomienkovanie v zákonom 

stanovenej lehote. K návrhu neboli vznesené žiadne písomné pripomienky. 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 46/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za rozvoj 

 
Hlasovanie (prítomných 8  poslancov)   

Za – 8 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8. Schválenie návrhu rozpočtu obce Zavar na roky 2023-2025 

 

Návrh rozpočtu vypracovaný ekonómkou obce Ing. Federičovou, starostom 

obce a kontrolórkou obce Ing. Evou Andackou na roky 2023 – 2025 bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a webom sídle dňa 30.11.2022. 

 

Celkové príjmy na rok 2023 vo výške 3.998.128,00 € s použitím rezervného 

fondu v sume 630.750,00 €. 

 

Celkové výdavky 3.923.986,00 € rezervný fond bude použitý na investíciu 

Domu nádeje v sume 530.750,00 € a infraštruktúru cintorína vo výške 

100.000,00 €. 

 

Prebytok rozpočtu na rok 2023 v sume 74.142,00 €. 

 

Kontrolórka obce predložila svoje stanovisko k návrhu rozpočtu a odporúča 

predložený rozpočet schváliť. 

 

Poslanec Ing. Nižnanský zaslal starostovi obce a ostatným poslancom 

pripomienky k návrhu rozpočtu. Na dané pripomienky v plnom rozsahu 



písomne odpovedal starosta obce za účelom objasnenia jednotlivých položiek 

v návrhu rozpočtu.  

Poslanec Ing. Nižňanský navrhol vypustenie nasledovných položiek: 

- výstavba workoutového ihriska 

- zakúpenie vianočnej a veľkonočnej výzdoby 

Finančné prostriedky navrhol presunúť na zakúpenie hracieho prvku do škôlky, 

príp. na sociálnu pomoc starším občanom.  

 

Starosta po následnej diskusii dal hlasovať o úprave jednotlivých položiek 

rozpočtu podľa návrhu poslancov.  

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 47/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

Schvaľuje  

Úpravu  položky vianočná a veľkonočná výzdoba zníženie o 50%. 

 
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov)   

Za – (6 poslancov) Horváth, PhDr. Lenč PhD., Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová, Bc. 

Paulech, Ing. Šeliga  

Proti – 0 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Následne bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 48/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

Schvaľuje  

Vypustenie položky určenej na realizáciu workoutového ihriska z návrhu 

rozpočtu obce Zavar na rok 2023. 

 
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov)   

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

Proti – (5 poslanci) Horváth, Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová, Bc. Paulech, Ing. Šeliga 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

 



 Rozpočet 2023 Rozpočet 2024 Rozpočet 2025 

Bežné príjmy         3 367 278         3 031 153          3 146 086 

Kapitálové príjmy                   600                    300                    300  

Finančné príjmy            838 750                8 000                 8 000 

Príjmy spolu         4 206 628         3 039 453          3 154 386 

 

 

Bežné výdavky       2 563 451          2 337 659          2 334 159 

Kapitálové výdavky       1 602 892             207 000             257 000 

Finančné výdavky                     0                                                0                        0 

Výdavky spolu       4 166 343          2 544 659            2 591 159  

Hospodárenie obce            40 285               494 794              563 227 

 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 49/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

 

a) Berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce  

 

b) Schvaľuje  

 

Rozpočet obce Zavar  na rok 2023 so schválenou úpravou  

 

b) Berie na vedomie  

 

rozpočet obce na roky 2024 a 2025 

 
Hlasovanie (prítomných 8 poslancov)   

Za – (5 poslancov) Horváth, Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová, Bc. Paulech, Ing. Šeliga  

Proti – 0 

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

 
 Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2022 

 

Ekonómka obce  Ing. Federičová spracovala a predložila poslancom Obecného 

zastupiteľstva návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2022.   

 



Príjmy boli znížené v podpoložke Daň zo stavieb PO o poslednú splátku, kde 

prišlo k oprave dodatočným daňovým priznaním firmy PCA. 

 

Vo výdavkovej časti boli viaceré položky upravené podľa skutočnosti, boli 

doplnené finančné prostriedky na zakúpenie elektrických pecí do ŠJ, súdne 

poplatky, navýšená bola kultúrna činnosť, bol navýšený doplatok za energie 

MŠ a pod.  

 

                     Ú - príjmy                  Ú-výdavky 

Bežný rozpočet                     3 085 895                    2 239 612 

Kapitálový rozpočet                               189                       568 785 

Fianačné operácie                          39 194                         83 346 

Spolu                      3 125 278                     2 891 743 

Prebytok rozpočtu                        233 535 

 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 50/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2022. 

 
Hlasovanie (prítomných 8  poslancov)   

Za - 8 

Proti – 0 

Zdržal sa –0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Poľovnícke združenie Háj, doručilo žiadosť na zmenu účelu dotácie využitia 

finančných prostriedkov na stavebné úpravy v Dome poľovníkov. Daná 

žiadosť bola prerokovaná na pracovnom stretnutí. Zákon upravuje 

problematiku použitia dotácie a nie je možné z finančných prostriedkov obce, 

ktoré boli PZ poskytnuté formou dotácie, zhodnocovať takýmito úpravami 

vlastný majetok združenia.  

 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 51/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 



Zmenu účelu dotácie PZ Háj 

 
Hlasovanie (prítomných 8  poslancov)   

Za – 0  

Proti – (3 poslanci) Horváth, Mgr. Majtánová, Bc. Paulech 

Zdržal sa – (5 poslancov) PhDr. Lenč PhD.,. Ing. Chynoranský, Ing. Malovcová, Ing. 

Nižňanský, Ing. Šeliga 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

na 1.  polrok roku 2023.    

     

Kontrolórka  obce Ing. Eva Andacká zaslala poslancom OZ návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zavar na 1. polrok roku 2023. 

Daný návrh bol v zmysle zákona v stanovenej lehote zverejnený na úradnej 

tabuli a webovom sídle obce. K návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra neboli zaslané žiadne písomné pripomienky.  

 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č. 52/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na 1. polrok roku 2023.          
 

Hlasovanie (prítomných  8 poslancov)   

Za  8 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

     
 

 

11. Správy hlavného kontrolóra č. 3/2022 a č. 4/2022  

  

Ing. Eva Andacká, hlavná kontrolórka obce, spracovala správu o kontrole č. 

3/2022, ktorá sa venovala kontrole zaradenia pracovníkov podľa nariadenia 

vlády SR č. 354/2018 Z. z. katalógu pracovných činností pri výkone práce vo 

verejnom záujme a podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Základnej škole 



s materskou školou, Športová 33, Zavar. Hlavná kontrolórka obce 

konštatovala, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

 

  

Zároveň hlavná kontrolórka obce spracovala správu o kontrole č. 4/2022, ktorá 

sa venovala kontrole plnenia uznesení za rok 2021 v obci Zavar. Hlavná 

kontrolórka konštatovala, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

 

 

Bolo navrhnuté  

 

U z n e s e n i e   č. 53/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Berie na vedomie 

Správy hlavného kontrolóra č. 3/2022 a č. 4/2022. 

 

 

12. Návrh dodatku č. 2 k ZoD č. 74/2021 – Dom nádeje 

 

Z dôvodu dlhodobo nepriaznivej celosvetovej situácie prichádza neustále 

k zmenám (predovšetkým k zvyšovaniu) cien stavebných materiálov. 

Z dôvodu pozastavenia stavby v minulom volebnom období sa ceny opäť 

zmenili a preto bolo potrebné ceny aktualizovať a rozdiel cien bol premietnutý 

do návrhu dodatku č. 2 k ZoD č. 74/2021 tak, aby stavba tohto objektu mohla 

byť v plnom rozsahu, čo najskôr, ukončená. Daná problematika bola riešená  

na pracovných stretnutiach, kde bol poslancom poskytnutý bližší komentár 

k jednotlivým položkám a k procesu výstavbu tohto objektu.  

 

 

Bolo navrhnuté  

 

U z n e s e n i e   č. 54/1/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Zavare  

Schvaľuje 

Dodatok č. 2 k ZoD č. 74/2021 

 
Hlasovanie (prítomných  8 poslancov)   

Za – (5 poslancov) Horváth, Mgr. Majtánová, Ing. Malovcová, Bc. Paulech, Ing. Šeliga 

Proti  0  

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 



Na rokovanie OZ sa dostavila o 19,05 hod. poslankyňa PaedDr. Moncmanová 

PhD., 

 

 
 

13. Návrh pridelenia vianočných a sociálnych príspevkov  

 

Predsedníčka sociálnej komisie Ing. Malovcová vypracovala a predložila  

návrh pridelenia sociálnych a vianočných príspevkov občanom obce Zavar na 

rok 2022 podľa platného VZN o poskytovaní jednorazových sociálnych 

príspevkoch obce Zavar. Návrh bol predložený poslancom OZ.  

 

Ing. Malovcová ďalej informovala poslancov, že vianočné príspevky  

pre občanov budú vyplácané formou poukážok na nákup potravín, účelovo 

určené dávky budú vyplácané na základe žiadosti občanom na osobný účet.    

 

Poslanci po diskusii doplnili predložený návrh. Celková vyplácaná výška 

príspevkov je v sume 11.750 €.   

 

 

Bolo navrhnuté 

 

U z n e s e n i e   č 55/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Zavare 

Schvaľuje  

Doplnený návrh pridelenia vianočných a sociálnych príspevkov na rok 2022. 

 
Hlasovanie  (prítomných 9 poslancov)    

Za – 9 

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

14. Návrh zásad odmeňovania poslancov obce Zavar 

 

Na návrh poslankyne PaedDr. Zuzany Moncmanovej PhD., bol vypracovaný 

nový návrh zásad odmeňovania poslancov v súlade s aktuálnymi právnymi 

predpismi a zákonmi. Pôvodné zásady odmeňovania poslancov boli platné  

od r. 2011. 

 

Poslanec PhDr. Lenč PhD., pripomienkoval predložené zásady odmeňovania 

poslancov 5 pripomienkami k sporným bodom dokumentu. Poslanci  



sa dohodli, že pripomienky budú prerokované a zapracované k ďalšiemu 

zasadnutiu OZ.   

 

Starosta obce zároveň požiadal všetkých poslancov, aby svoje pripomienky, ak 

je to možné, zaslali k predkladaným návrhom písomne vopred za účelom 

efektívnejšieho rokovania.  

 

 

15. Rôzne  

 

Na predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva bola riešená 

problematika dĺžky funkčného obdobia Rady školy, nakoľko poslanec  

Ing. Chynoranský  prítomných informoval, že 4 roky je dĺžka funkčného 

obdobia každého člena, nie Rady školy ako orgánu, s čím nesúhlasila hlavná 

kontrolórka obce, Ing. Eva Andacká.  

 

Starosta obce požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

o písomné stanovisko k predmetnej problematike. V danom stanovisku 

zástupkyňa MŠVVaŠ potvrdila tvrdenie hlavnej kontrolórky obce 

a konštatovala, že funkčné obdobie Rady školy je 4 roky bez ohľadu na dĺžku 

funkčného obdobia jednotlivých členov. V prípade, ak sa Rada školy neriadi 

týmto zákonným postupom, je jej pôsobenie spochybniteľné.  

 

Poslanec Ing. Chynoranský požiadal starostu obce, aby dané stanovisko bolo 

doručené predsedníčke Rady školy, p. Adamcovej.  

 

Poslankyňa PaedDr. Moncmanová PhD., upozornila na úpravy žľabov na ulici 

Vetrová, ktoré sa momentálne rekonštruujú. Požiadala uvedené úseky označiť 

z dôvodu bezpečnosti prechádzajúcich občanov, nakoľko toto označenie 

nebolo zabezpečené. Starosta obce prisľúbil, že po ukončení zasadnutia bude 

kontaktovať firmu zabezpečujúcu stavebné práce a zabezpečí bezodkladnú 

nápravu.  

 

Poslanec Ing. Nižňanský sa informoval na aktuálny stav záchrannej služby, 

ktorá fungovala v našej obci. Starosta prítomných informoval, že rokoval so 

zástupcom tejto spoločnosti a ponúkol im obecné priestory v objekte 

telocvične. Do dňa zasadnutia však zástupcom spoločnosti nebola doručená 

žiadosť o prenájom uvedených priestorov.  

  

Poslanec Ing. Chynoranský sa informoval, či by bolo možné vysielať záznamy 

z rokovaní OZ prostredníctvom káblovej televízie. Starosta na dané reagoval, 

že vysielanie týchto záznamov je možné počas pracovnej doby pracovníkov 

Obecného úradu.  



 

 

Mgr. Rakúsová, p. Dubovská a p. Belokostolský zaslali žiadosť o zrušenie 

silvestrovského ohňostroja v obci Zavar. Pani Dubovská, ktorá sa zasadnutia 

zúčastnila, osobne vysvetlila dôvody podanej žiadosti – šetrenie financií, 

negatívny dopad životné prostredie, zvieratá, starších a chorých občanov.  

 

Starosta obce sa k danej žiadosti vyjadril a akceptoval rozumné a pádne 

argumenty žiadateľov, avšak na druhej strane zároveň vníma veľký záujem 

občanov o tento ohňostroj. Preto je uvedená udalosť vopred zverejnená tak, aby 

si v konkrétnom čase majitelia psíkov a iných zvierat vedeli svojich domácich 

miláčikov prichýliť do svojich domácností. Zároveň zverejnil nádej, že na 

základe obecného ohňostroja niektorí občania upustia od ďalšieho púšťania 

vlastných petárd a ohňostrojov.  

 

PaedDr. Moncmanová PhD., odporučila do budúcna nájsť inú, ekologickú 

alternatívu osláv Silvestra v obci, s čím súhlasili aj ostatní poslanci.  

 

16. Diskusia 

 

17. Záver 

 

Starosta obce Bc. Lukáš Sochor zasadnutie OZ ukončil o 20,00 hod. 

a poďakoval všetkým prítomným za účast. 

    

 

Zápisnica napísaná, prečítaná a podpísaná. 

 

   

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

 

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

                                                                                                                            

                                                                             Bc. Lukáš Sochor  

                                                                                               starosta obce 

 

Zapísala: Iveta Šéryová    

 

 
 


