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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupite
�
stva Záhorská Ves 

02.08.2010 (o 18.hod. Obecný úrad ZV) 
 

Pred zasadnutím OZ sa uskuto�nilo stretnutie zasadnutie Obecnej rady v zostave: JUDr. Boris 
Šimkovi�, Ing. Alica Lednická, Peter Nerád, PhDr. Darina Brukkerová, Peter Biesik. 

 
Prítomní: JUDr. Boris Šimkovi�, , Ing. Alica Lednická, Anna Antali�ová. 
Poslanci::  Peter Biesik, PhDr. Darina Brukkerová, Jozef Grujbár, Peter Nerád, Jozef Polák, JUDr. Milan 
Repár.  
Ospravedlnený: Mgr. Marián Jane�ek.  
Neospravedlnení: Václav Soboli�, Peter Matejov. 
Ur�enie zapisovate�a a overovate�ov: 
Zápis: PhDr. D. Brukkerová 
Overovatelia zápisnice: Peter Nerád, Peter Biesik. 
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Kontrola úloh 
3. Správa kontrolóra obce 
4. Schválenie „Prevádzkový poriadok MI ZV“ 
5. Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2010 
6. Správa starostu obce 
7. Polro� né mimoriadne odmeny starostu obce a hlavného kontrolóra – finan� ná komisia 
8. Rôzne 
9. Prijatie uznesení 
10. Záver 

 
Zápis z rokovania: 

1. Otvorenie  
Starosta JUDr. B. Šimkovi� otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných, predstavil program, dal 
odhlasova� zapisovate�a a overovate�ov zápisnice.  
 

2. Kontrola úloh 
Kontrolórka obce Ing. A. Lednická uskuto�nila kontrolu úloh: 

• Uznesenie �. 44/2010 – vodovod 
Starosta obce prešetril možnos� vybudovania vodovodu na Cintorínskej ul. Na vybudovanie je potrebné 
cca 40 tis. €, ktoré obec  momentálne nemá. Vybudovanie vodovodu bude prednostne zaradené do 
rozpo�tu na rok 2011. Úloha trvá do vypracovania rozpo�tu a do realizácie v roku 2011. 

• Uznesenie �. 45/2010 – list p. Mošovskému 
P.Mošovskému bol zaslaný list o aktivitách spolkov. 

• Uznesenie �. 122/2009 – odpredaj pozemku Kla�anský  
P. Kla�anský bol písomne vyzvaný, aby dodržiaval dohodnutý splátkový kalendár a vyplatil neuhradenú 
�iastku do pokladne OÚ. 

• revitalizácia sídiel 
Starosta obce telefonicky rokoval so zástupcami firiem. Kone�né rozhodnutie nie je známe. 

� vymáhanie dlhov od ob�anov  - poh�adávok obce 
Na základe kontroly platenia dane z nehnute�ností  do konca roka 2009 bol vypracovaný zoznam 
neplati�ov, ktorý bude odvysielaný v miestnom rozhlase. V tejto súvislosti starosta informoval, že 
upozornil všetkých pracovníkov OÚ, aby nevykonávali žiadne služby a nevydávali žiadne potvrdenia pre 
neplati�ov. 
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� S�ažnos� p. Patrikovej  - bola vyhodnotená ako neopodstatnená.  
� Relácia o hrozbe požiarov  bola opakovane  v miestnom rozhlase odvysielaná.  
� S�ažnos�  J. Orth – plot  

Bola podaná s�ažnos�, 19.07.2010 starosta v uvedenej veci vykonal pohovor. 
� S�ažnos� M. Beutelhauserová – nepodanie informácie zo strany kontrolóra obce 

M. Beutelhauserová podala s�ažnos�, že jej nebolo vysvetlené, pre�o jej nebol odpredaný pozemok 
a slovne napadla kontrolórku obce, že 3.5.2010, ke� žiadala na zasadnutí OZ o zápis svojich slov do 
zápisnice, inž. Lednická zápis odmietla.  
OZ nemá povinnos� vysvet�ova�, ani zdôvod�ova� uznesenie o neodpredaní pozemku.  Inž. Lednická 
ako kontrolórka obce nepíše zápisnice a nerozhoduje o vkladaní, alebo zamietnutí vkladu do textu 
zápisnice. Každý zápis z rokovania OZ kontroluje a overuje  starosta obce a dvaja stanovení 
overovatelia.  
Poslanci písomné vyjadrenia zo strany M. Beutelhauserovej na adresu poslancov, ako aj slovný útok na 
kontrolórku obce považujú za nevhodné a neadekvátne.  
 

� Kontrolórka obce vykonala � erpanie rozpo� tu na I. polrok 2010.  
Príjmy : Rozpo�et 1 043 878,46 €, �erpanie 534 118,30 € - 51,2%. 
Výdavky: Rozpo�et 728 676,47 €, �erpanie 343 242,90 € - 47,1%. 
Obec má v súlade so zákonom �. 583/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách zostavený programový 
rozpo�et. Obsahuje 12 programov zameraných na plnenie cie�ov a zámerov.  
Monitorovacia správa k 30.06.2010 je nedelite�nou sú�as�ou polro�nej ú�tovnej uzávierky. 
Poslanci odhlasovali uznesenie o zobratí informácií o kontrole na vedomie. 
 

� Kontrolórka obce vykonala kontrolu pokladní OÚ, kompy a dokladov k výdavkovému 
pokladni� nému bloku.  

Zistenia chýbajúcich dokladov, resp �estných prehlásení, slúžiacich ako doplnenie dokladov nariadila 
doplni�.  
Finan�ná komisia vykonala ako �iastková inventariza�ná komisia kontrolu. V záveroch kontroly chýbajú 
podpisy. Kontrolórka žiada doplni� záznamy. 
 

4. Schválenie „Prevádzkový poriadok MI ZV“ 
Prevádzkový poriadok Multifunk�ného ihriska Záhorská Ves a Prevádzkové hodiny a poplatky MI ZV 
boli zodpovedajúcu dobu vyvesené (13.7.-27.7.2010), nebolo pripomienok, poslanci odhlasovali obidve 
nariadenia (VZN 1/2010 – schválené 2.8.2010). 
 

5. Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2010 
Plán zasadnutí na 2. polrok bol schválený: 
12.7., 2.8., 6.9., 4.10., 8.11., 1.12. a 20.12. 
V tejto súvislosti A.Antali�ová informovala, že 27.11.2010 budú vo�by do OZ, že tla�ivá na peti�né hárky 
má pripravené a je potrebné do 4.10. odovzda� rozhodnutie o kandidovaní. 
Poslanci odhlasovali po diskusii po�et poslancov (9) na �alšie volebné obdobie. 
 

6. Informácie starostu obce 
Starosta informoval OZ o týchto bodoch: 

� bezpe� nos�  v obci 
Starosta je v stálom kontakte so zástupcami orgánov Polície. Upozornil na potrebu kontroly a hlásenia 
prípadných problémov. 

� postup prác na revitalizácii obce 
Práce sa pomaly kon�ia, niektoré práce pred skon�ením dvoch zón, ktoré sa upravovali v projekte 
revitalizácie sa musia odloži� na obdobie, ke� bude chladnejšie – napr. dosievanie trávnikov. 
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7. Polro� né mimoriadne odmeny starostu obce a hlavného kontrolóra – finan� ná komisia 
Predseda Finan�nej komisie OZ predstavil návrh na mimoriadne odmeny starostu obce a kontrolóra 
obce. Po diskusii, v ktorej sa vyjadrili všetci poslanci bolo prijaté uznesenie o vyplatení mimoriadnej 
odmeny starostu obce i kontrolóra obce vo výške jednomesa�ného platu. 
Starosta sa po odhlasovaní uznesenia o rozhodnutí poslancov vyjadril, že o�akával od finan�nej 
komisie návrh na odmeny s definovaním mimoriadnych �inností a úspechov ktorých sa Obecnému 
úradu pod vedením starostu a na základe mimoriadne náro�nej práce kontrolórky podarilo dosiahnu�. 
A nebolo  málo �inností, ktoré vyžadovali mimoriadne pracovné nasadenie,  ktoré priniesli úspešné 
vykonanie aktivít, súvisiacich s mimoriadnymi situáciami, alebo využitie manažérskych zru�ností, ktoré 
boli potrebné pre zvládanie organizácie života obce. 
Prípravu návrhu na odmeny bude treba v budúcnosti organiza�ne zabezpe�i�. 

8. Rôzne 
Do diskusie sa prihlásil: 

� PhDr.D.Brukkerová  -  8.ro� ník Dní hranského somíca14.-15. augusta 2010 
Poslanci OZ boli informovaní, že: 
-  26.7.10 o 18. hod sa uskuto�nilo �alšie stretnutie organiza�ného výboru a  
-  11.8.10 v Malej sále KD dostanú všetky spolky priestor pre prípravu prezentácie �innosti na paneloch 
v Galérii �innosti spolkov v Záhorskej Vsi (ktorá je sprievodným programom  Uhranského somíca). 
-  Vypracovaný rozpo�et bude zaslaný aj tým �lenom finan�nej komisie, ktorí sa na zasadnutí OV 
nezú�astnili a pracovníkom OÚ. 

� PhDr.D.Brukkerová  -  zverej� ovanie informácií na webovej stránke 
Ke�že sa nepodarilo zriadi� komisiu, ktorá by zabezpe�ovala prenos informácií  z OZ do všetkých 
médií, poslanky�a navrhla do�asné riešenie, že  predsední�ka Kultúrno-športovej komisie v spolupráci 
so starostom zabezpe�í kontakt s webmastrom kvôli prezentácii informácií o živote obce. 

� PhDr.D.Brukkerová  -  Kultúrny spolok Uhranská perla venuje obci chodník zo zámkovej 
dlažby na detskom ihrisku Slnie� ko. 

�lenovia KS Uhranská perly sa rozhodli z vlastných úspor – (2% z daní, darov vybratých v múzeu, 
darov za vystúpenia spevokolu...) venova� 1 000€ na zakúpenie materiálu a uloženie zámkovej dlažby – 
chodníka na detskom ihrisku Slnie�ko, ktoré KS UP prevádzkuje. 
Finan�né náklady pochádzajú z ú�tu KS UP a nie sú z rozpo�tu Obce Záhorská Ves. 
Starosta obce po�akoval a pochválil  iniciatívu KS Uhranská perla. 

� JUDr. M. Repár – neplati� i  
Ke�že v zozname neplati�ov sa nachádzajú podnikatelia, ktorí sú etablovaní v obci, je treba prija� 
opatrenie, aby im bolo umožnené vykonávanie podnikate�ských aktivít až po vyrovnaní dlhu.  
Starosta informoval o rozhodnutí nevykonáva� služby pre podnikate�ov – neplati�ov a konkrétneho 
podnikate�a p. Neuwirta pozval na rokovanie OZ, aby predložil návrh splátkového kalendára na dlžobu 
540 €. Menovaný na zasadnutie neprišiel. Starosta bol poverený komunikova� s menovaným. 

� JUDr. M. Repár – poplatky za MI 
Ako bude kontrolovaný finan�ný prínos Multifunk�ného ihriska? 
Pani Antali�ová uviedla, že správca ihriska pán Pavol Danihel (0915/953 292) vedie Prevádzkovú knihu 
a odvádza mesa�ne poplatky za používanie Multifunk�ného ihriska. Dr. Repár navrhol zriadi� pravidelnú 
kontrolu štatistiky o prevádzke a inkasovaných poplatkoch. 

� František Daráž – osvetlenie na ihrisku 
F. Daráž sa pýtal na osvetlenie na ihrisku kvôli organizácii hasi�skej sú�aže v no�ných hodinách. 
Starosta odpovedal, že osvetlenie na MI nie je dostato�né a bude sa �asom rieši�. 

� DHZ – prevoz brány 
Pretože kvôli prevozu brány vznikli nedorozumenia, starosta vykoná pohovor so zú�astnenými stranami 
a zorganizuje prevoz brány pre potreby DHZ. Starosta i v tomto prípade zopakoval, že v prípade 
akéhoko�vek podozrenia z trestnej �innosti je potrebné komunikova� s políciou. 

� DHZ – nákup hasi� ských prílb 
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Zástupcovia hasi�ov vysvetlili potrebu minimálne 3 kusov hasi�ských prílb. Ke�že finan�ná situácia 
obce nedovo�uje pokry� finan�né náklady na prilby, poslanci OZ sa rozhodli poži�a� finan�nú �iastku 
900 € na nákup zásahových prílb. Dobrovo�ný hasi�ský zbor finan�né náklady vráti a nákup �alšej 
potrebnej výbavy zahrnie do návrhu rozpo�tu na rok 2011. 
 
Prijatie uznesení 
Uznesenia  : Na zasadnutí OZ boli prijatých 10  uznesení. 
 

9.  Záver 
Starosta ukon�il zasadnutie Obecného zastupite�stva. 
 
Zapísala: PhDr. Darina Brukkerová 
Overili: Peter Nerád, Peter Biesik 
 
 
 


