
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves konaného dňa 15.12.2014 o 17.00
hodine v budove Obecného úradu v Záhorskej Vsi

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič - starosta obce, poslanci: Malíková Gabriela, Nechala Stanislav,
Havrilová Zuzana, Pupík Rastislav, Ing. Bartalská Mária, Bajtek Andrej, Annušová Mária, Danihel

Pavol, Bartalský Peter prišiel na zasadnutie o 17.22 hod.

Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce

Zapisovateľ uznesení: Mgr. Kaderová Rúth

Zapisovateľ zápisnice: Michaela Danihelová

Overovatelia zápisnice: Pupík Rastislav, Havrilová Zuzana

Program OZ:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správy komisií a správy z kontrol hlavného kontrolóra
4. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2015 - schvaľovanie
5. Návrh VZN o nakladaní s odpadom - schvaľovanie
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016,2017 - schvaľovanie
7. Návrh nového programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2014-2020-

schvaľovanie
8. Návrh zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami obce -schválenie
9. Návrh dodatku Č. 5 - k VZN obce Č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

v školách a školských zariadeniach
10. Návrh dodatku Č. 1 k sadzobníku poplatkov za úkony vykonávané na OÚ

11. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2015
12. Návrh dodatku č.2 k VZN Č. 1/2013 o určení výšky dotácie "':I prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ

a ZŠa na žiaka v školských zariadeniach
13. Náhrada platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku
14. Informácie starostu obce
15. Žiadosti
16. Diskusia
17. Schválenie uznesení
18. Záver

Zápis zo zasadnutia OZ:

1. Otvorenie - starosta obce otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných, určil
zapisovateľa uznesení, zápisnice, overovatel'ov zápisnice a informoval ich o programe
zasadnutia OZ. Pani Annušová doplnila do programu OZ znovu prerokovanie platu starostu
obce z minulého OZ a odmenu poslancov za komisie. Kontrolórka obce upozornila, že obecná
rada môže byť zložená len z 1/3 poslancov čiže môžu byť v nej len traja poslanci, pán Bajtek
odstúpil ako člen obecnej rady. Na základe toho OZ ruší uznesenie Č. 123/2014 zo dňa



27.11.14, Za: 8 poslancov, neprítomný Bartalský Peter. Následne OZ zriaďuje obecnú radu
a volí členov do obecnej rady: Ing. Bartalská Mária, Danihel Pavol, Havrilová Zuzana, Za 8

poslancov, neprítomný Bartalský Peter.
2. Kontrola úloh: kontrolórka obce predniesla kontrolu úloh nasledovne: uznesenie č. 118/2011

_ splátkový kalendár p. Klačanského úloha trvá, uznesenie č. 122/2011- rokovanie s firmou
GURAM s.r.o. - úloha trvá, uznesenie Č. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRAa.s. -

úloha trvá.
3. Správy komisií: predsedovia jednotlivých komisií predniesli obecnému zastupiteľstvu správy

za ich predošlé zasadania. Kontrolórka obce predniesla výsledok z kontroly využitia
Multifunkčného ihriska: navrhuje znížiť sadzobník poplatkov za poskytnutie MI. Kultúrna
komisia pripraví do budúceho OZ návrh poplatkov za poskytnutie MI a tiež je
potrebné pripraviť reklamu do Záhorského hlásnika, nakoľko je MI málo využívané. OZ berie
na vedomie záznam z kontroly MI za 3. štvrťrok 2014. Za 9 poslancov. Ďalšiu kontrolu, ktorú
kontrolórka predniesla bola kontrola rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2014 a následnú kontrolu
pokladničných a účtovných dokladov za rok 2013. OZ berie na vedomie záznam z kontroly
čerpania rozpočtu za 3. štvrťrok 2014: Za 9 poslancov a zároveň OZ berie na vedomie správu
o výsledku následnej finančnej kontroly účtovných a pokladničných dokladov za rok 2013: Za

9 poslancov.
4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na rok 2015 - nakoľko nebola žiadna

pripomienka k návrhu VZN, OZ schvaľuje VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch na rok

2015, Za: 9 poslancov
5. Návrh VZN o nakladaní s odpadom: bez pripomienok, OZ schvaľuje VZN obce o nakladaní

s odpadom na rok 2015. Poslanci len podotkli, aby sa v letných mesiacoch objednal navyše
vývoz plastov aj keď to obec musí zaplatiť nakoľko je to v letnom období nepostačujúce.
Komisia životného prostredia navrhla vybudovanie zberného dvora v prípade, že firma
GURAM nebude nič na smetisku vykonávať. O poriadok na zbernom dvore by sa mohli starať

nezamestnaný občania v rámci verejnoprospešných prác.
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016,2017 - OZ naďalej schvaľuje

neuplatňovanie programovej štruktúry obce tzn. že nebude obec zostavovať a prekladať
rozpočet s programovou štruktúrou aj v roku 2015. Za 9 poslancov. OZ schvaľuje rozpočet

obce na rok 2015 nasledovne:
Bežné príjmy obce: 1130692 ť, bežné príjmy RO: 11100 ť, Kapitálové príjmy obce: 500 ť,
Príjmy finančných operácií: 100000 ť, Celkové príjmy obce a RO: 1 301 292 ť.
Bežné výdavky obce: 753 614 ť, Bežné výdavky RO: 369 843 ť, Kapitálové výdavky obce:
145900 ť, Výdavky finančných operácií: 30835 ť. Celkové výdavky obce a RO: 1300192 ť.
OZ berie na vedomie Návrh viacročného rozpočtu na roky 2016,2017. Za 9 poslancov. OZ
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Záhorská Ves
na rok 2015 a viacročného rozpočtu na rok 2016,2017, Za 9 poslancov.

7. Návrh programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2014-2020: OZ schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020, Za 9 poslancov. Starosta
obce poprosil p. Pavla Danihela, aby sledoval Eurofondy a ponuky na poskytovanie dotácií

pre obce.
8. Návrh zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami obce: OZ schvaľuje zásady

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Záhorská Ves, Za 9 poslancov. Následne OZ
schvaľuje limit pre rozpočtové opatrenia, ktoré môže vykonávať starosta obce vo výške 1000
ť. Za 7 poslancov, Zdržali sa: 2 poslanci: Havrilová Zuzana, Malíková Gabriela.



10. Návrh Dodatku č. 1 k sadzobníku poplatkov za úkony vykonávané na OÚ, OZ schvaľuje
Dodatok č. 1 k sadzobníku poplatkov za úkony vykonávaných na OÚ, Za 9 poslancov.

11. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva: OZ schvaľuje predložený plán zasadnutí OZ

na rok 2015, Za 9 poslancov.
12. Návrh dodatku č.2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ

a ZŠa na žiaka v školských zariadeniach: OZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN obce č. 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských

zariadení na území obce Záhorská Ves, Za 9 poslancov.
13. Náhrada platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku - p. Bajtek informoval, že ak by

starosta nebol zvolený sa mu nevyčerpaná dovolenka prepláca, ale tým že bol ďalej zvolený
za starostu obce môžu si ju čerpať aj v ďalšom roku nakoľko si ju prenesie. OZ schvaľuje
prenesenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2014 v počte 20 dní do ďalšieho
obdobia. Za: 9 poslancov. Do programu p. Annušová doplnila znovuotvorenie určenie platu
starostu obce. Dáva na zváženie poslancom, že nakoľko bol starosta opätovné zvolený čiže
začína štvrté volebné obdobie čo je úspech a podľa počtu hlasov mal starosta 61% úspech
a keby sa pripočítalo čo občania neboli voliť a tým vyjadrujú súhlas s terajším starostom by
mal ešte väčší úspech a nie ako vypočítal na minulom zasadnutí p. Danihel 40%. Preto
navrhuje opäť zvýšiť odmenu starostovi na 70%. OZ v Záhorskej Vsi určuje v súlade so
zákonom NR SRč. 253/1994 Zb. o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom plat starostu vo výške 1 631,s2ť. Na základe § 4 ods. 3, obecné
zastupiteľstvo navrhuje zvýšenie platu starostovi o 70% t.j. mesačný plat starostu obce vo
výške 2 773,58 i, po zaokrúhlení 2774 i.Za: 5 poslancov, Proti: 2 poslanci (Danihel,
Nechala), Zdržali sa: 2 poslanci (Malíková, Havrilová). Zároveň OZ ruší uznesenie č. 125/2014
_Za: 5 poslancov, Proti: 2 poslanci (Danihel, Nechala), Zdržali sa: 2 poslanci (Malíková,
Havrilová). Následne navrhuje p. Annušová aj zvýšenie odmeny poslancom za komisie na lsi
_tento návrh poslancami po hlasovaní neprešiel ako ani 10i, tzn. že odmena poslancov za

účasť na komisii zostáva naďalej v sume Si.
14. Informácie starostu obce: na základe podanej žiadosti do rozpočtu obce obyvateľom ulice Za

sýpkou a Pri Prvej kaplnke starosta informoval, že sa podá žiadosť na Úrad vlády kde by sme
mohli získať finančné prostriedky nakoľko nemáme v rozpočte dostatok prostriedkov. Po
zvolení nových poslancov OZ je potrebné schváliť jedného poslanca do Rady školy v Záhorskej
Vsi, pani riaditeľka ZŠ navrhuje p. Petra Bartalského. OZ schvaľuje za člena Rady v Základnej
škole v Z8horskej Vsi z radov poslancov p. Bartalského Petra - Za: 8 poslancov, Zdržal sa: 1
poslanec (Bartalský). Jeseň života p.o. - predniesla návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
p.o. Jeseň života kde sa doplňuje roznáška obedov a pranie z dôvodu ukončenia prevádzky
n.o. Jeseň a je potrebný tento dodatok na BSK.OZ schvaľuje dodatok č.2 k Zriaďovacej listine

p.o. Jeseň života. Za: 9 poslancov.
15. Žiadosti - firma Solamen podala žiadosť o predlženie zmluvy o spravovaní a prevádzkovaní

domu smútku a Zmluvy o dielo na prevádzkovanie pohrebiska do 31.12.2008 t.j. na ďalšie 4
roky. OZ schvaľuje žiadosť o predlženie týchto zmlúv podľa písomnej žiadosti, Za: 9

poslancov.
16. Diskusia: p. Grujbár Jozef predložil návrh dodatku č.3 k VZN o požiarnom poriadku obce kde

sa v čl. VII, §19 ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu odst. b)
v zozname ohlasovní požiarov ruší: zástupca starostu obce Miroslav Vajdečka a nahrádza sa
Andrej Bajtek zástupca starostu, Za: 8 poslancov, Zdržal sa: 1 poslanec (Bajtek).
Starosta obce poďakoval kultúrnej komisii a poslancom za Mikuláša a Vianočné trhy nakoľko
to bolo pekne usporiadané. Vyzýva poslancov viacej sa angažovať do kultúrnych akcií obce



a v kultúre viac pracovať. P. Havrilová podotkla, že na prípravu Mikuláša a trhov mali krátky
čas a v budúcnosti to bude lepšie. P. Annušová navrhuje opraviť terasu KD, vymeniť okná
a dvere KD. Starosta informoval, že budova KD je zahrnutá v projekte revitalizácia centra
obce, kde je aj fasáda aj rekonštrukcia strechy. V prípade, že by projekt nevyšiel musí sa to
postupne rekonštruovať. Danihel Pavol navrhuje za člena stavebnej komisie p. Antaličovú
Annu a Rada Jánoša a za člena finančnej komisie p. Búdovú a p. Bartalská Mária navrhla do
finančnej komisie p. Blaškovú Barboru a Michaela Danihelovú. Do kultúrnej komisie boli
navrhnutí z redakcie hlásnika a to Malíková Barbora, David Malík, Vajdečková Natália, ktorí sa
budú zasadnutia kultúrnej komisie zúčastňovať striedavo podľa voľného času. OZ v Záhorskej
Vsi volí za členov kultúrnej komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Malíkovú Barboru, Malíka Dávida, Vajdečkovú Natáliu - Za 9 poslancov, členov finančnej
komisie odborníkov z radov obvvateľov obce a iných osôb: Ing. Blaškovú Barboru, Ing.
Búdovú Jarmilu, p. Michaelu Danihelovú - Za 9 poslancov, členov stavebnej komisie
a životného prostredia odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: p. Antaličovú Annu,
p. Rada Jánoša - Za 9 poslancov. Pani Bartalská poďakovala za pekne opravené všetky
pamiatky v obci ale pripomenula, aby sa ešte zrenovoval kríž pri vstupe do obce nakoľko je
nezachovalý. Pán Vendelín z Vysokej pri Morave opravoval všetky pamiatky v obci tak ho
starosta osloví, aby sa zrenovoval aj tento kríž. Pani Lýdia Dinušová upozornila OZ a starostu,
aby občania neparkovali na chodníkoch s autami. Starosta oznámil, že niektorých už ústne
upozornil ale musí sa občanov písomne upozorniť nakoľko to nerešpektujú. Ešte informovala
p. Dinušová, že ak sa na Dlhej ulici vyváža fekál sa znehodnocuje cesta a stojí tam voda,
navrhuje nápravu tejto cesty. Starosta informoval, že zrkadlo pri p. Grujbárovi je poškodené,
zlomené musel ho dať dolu a musí sa opraviť nakoľko bolo len poplastované a nevydržalo.
Pani Malíková Gabriela upozornila, že Pri prvej kaplnke ako bol vybudovaný Náučný chodník
parkujú neustále autá, aby sa tam dala nejaká reťaz a ohraničilo sa to kvôli poškodeniu.
Starosta ešte informoval, že pravdepodobne obec získa darom od Policajného zboru auto VW
Golf. Pán Juhász sa informoval aký príspevok dostal FKz rozpočtu obce na rok 2015 na
prevádzku. Kontrolórka obce predniesla na schválenie rozpočtové opatrenie č. 11 podľa
predlohy. Po úprave sú bežné príjmy: 1294670,83 €, kapitálové príjmy: 2 000,00 €, príjmové
finančné operácie: 256446,56 €, bežné výdavky: 756691,64 €, kapitálové výdavky:
361836,50 €, výdavkové finančné operácie: 30835,00 €. V príjme sa navyšovala položka
Reklamné tabule prenájom na sumu 3 OOO€,prenájom za hrobové miesta na sumu 8 150 €,
správne poplatky stavebné povolenia na sumu 5 500€. Vo výdavkovej časti sa navyšoval
všeobecný materiál na sumu 9 500€, všeobecné služby OÚ na sumu 11 954€ a všeobecný
materiál MŠ na sumu 4645€. V kapitálových výdavkoch sa znížila položka Rekonštrukcia cesty
Moravská na sumu 1050€ teda 04 550€. OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie Č. 11- Za 9
poslancov.

17. Schválenie uznesení:
V priebehu zasadnutia OZ bolo prijatých 25 uznesení. Za 9 poslancov

1. Záver:
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.



Overovatelia:

Rastislav Pupík

Zuzana Havrilová

Starosta obce JUDr. Boris Šimkovič

Zapísala: Michaela Danihelová

V Záhorskej Vsi, dňa 15.12.2014
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