
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného 15.12.2016o 17. OO v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Rúth Kaderová. Michaela Danihelová
Poslanci: Bajtek Andrej, Havrilová Zuzana, Danihel Pavol, Annušová Mária, Bartalský Peter,
Mgr. Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Ing, Bartalská Mária, Pupík Rastislav
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľ: Michaela Danihelová
Overovatelia zápisnice: Bartalský Peter, Nechala Stanislav - Za 7 poslancov, Zdržali sa 2
poslanci (Bartalský P., Nechala S.)

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh + správa kontrolóra
3. Správy komisií
4. Informácie starostu obce
5. Rozpočet, VzN o miestnych daniach a poplatkoch
6. Schválenie uznesení
7. Diskusia
8. Záver

Zápis z rokovania:
1. Otvorenie

Starosta JUDr. B.Šimkovič otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných a informoval ich
o programe rokovania.

2. Kontrola úloh
Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce Mgr. R. Kaderová:
Uznesenie č. 118/2011- - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá
Uznesenie č. 122/2011- rokovanie so spoločnosťou GURAM s.r.o. - úloha zrušená - zmluva
zanikla
Uznesenie č. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá
Uznesenie č. 74/2015 - vypracovanie dodatku č. 2- zmeny a doplnky územného plánu-
úloha trvá
Uznesenie č. 81/2016 - OZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou ENERITS.r.o. -
úloha trvá

3. Správa kontrolórky obce
Správu kontrolórka obce nemala žiadnu na vedomie pre OZ.

4. Správy komisií
Stavebná komisia a komisia životného prostredia nezasadala správa nebola podaná.
Kultúrno-športová komisia: správu podala Mgr. Malíková Gabriela - komisia zasadala
08.12.16.Od posledného OZ sa uskutočnili akcie: 05.12.16Mikuláš, 10.12.16Vianočné trhy
(vydarená akcia, predávalo sa do 18.00hodiny, zakúpila sa vianočná výzdoba, ktorá sa bude
používať aj v ďalších rokoch) a súťaž vo varení gulášu. Pripravované akcie 17.12.16Merci
Príbeh Vianoc, 26.12.16Stolnotenisový turnaj organizujú športovci, 31.12.16Silvestrovský
minifutbal organizujú športovci. Na Nový rok tesne po polnoci bude ohňostroj starostu obce
a poslancov. 15.01.17Novoročný koncert v kostole sv. Michala o 15,00hod., vystúpia operný
speváci, cena 300E.
Finančná komisia: správu predniesla Ing. Bartalská Mária - komisia zasadala 15.12.16,kde
prerokovala rozpočtové opatrenie č.7, prerokovala úpravu navrhovaného rozpočtu na rok
2017. Pani Danihelová predniesla navrhované úpravy rozpočtu na rok 2017.
OZ berie na vedomie Správy a informácie komisií Za 9 poslancov. I~J I



OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7 podľa predloženia finančnej komisie Za 9 poslancov

Pôvodný
Úpravy v príjmovej časti: rozpočet 7. úprava Rozdiel

Výnos dane z príjmov 509256,00 545467,00 36211,00

SPOLU - bežné príjmy 1162246,00 1321399,80 36211,00

SPOLU - kapitálové príjmy 30000,00 52500,00 0,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 122500,00 172 569,49 0,00

Pôvodný
Úpravy vo výdavkovej časti: rozpočet 7. úprava Rozdiel

Asanácia smetiska rámcová dohoda 15000,00 18960,00 -3960,00

KD elektroinštalácia + projekt 0,00 21840,00 -21840,00

KD maľovanie malej sály 1800,00 3455,00 -1655,00

Údržba rozhlas 2000,00 3315,00 -1315,00

vývoz bioodpad 7000,00 12000,00 -5000,00

844278,00 996736,69 -33770,00

Doplnok ÚPN obce 5000,00 0,00 5000,00

KD spoluúčasť projekt 15000,00 11 000,00 4000,00

KD projektová dokumentácia 17000,00 0,00 17000,00

SPOLU - kapitálové výdavky 70400,00 75433,70 26000,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30835,00 30835,00 0,00

5. Informácie starostu obce
Klačanský Pavol- odpredaj pozemku sa odkladá na Január 2017
Starosta navrhol odpredaj pozemkov smetisko - OZ schvaľuje Podmienky verejnej
súťaže na odpredaj majetku obce Záhorská Ves /parc.č. 11022 o výmere 1545 m2,
parc.č. 1097 o výmere 15986 m2, parc.č. 11406 o výmere 8891 m2 zapísané na LV č.
1097/. Minimálna cenaje 30.000 € a termín vyhlásenia: december 2016 Za 7
poslancov, Zdržali sa 2 poslanci (Havrilová, Danihel)
Zástavka pri zdravotnom stredisku je osadená
24.12.16 v kostole polnočná omša o 22,30 hodine
Namontované sú vianočné ozdoby na stlpoch. v piatok sa bude ešte vykonávať
kontrola kamerového systému a VO v obci pánom Maky tom aMachovičom.
Starosta poďakoval pánovi Karovičovi sa poskytnuté vianočné stromčeky, a betón na
hasičskú zbrojnicu
Zuzana Havrilová navrhla poďakovať p. Sittekovi za krásny vianočný stromček pred
OÚ
Poďakovanie firme Nafta za žeriav na prevoz vianočného stromčeka
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Vymenovanie novej riaditeľky Jesene života p.o. - OZ schvaľuje štatutärom JESENE
ŽIVOTA, príspevková organizácia, Hlavná 129,90065 Záhorská Ves p. Mgr.
Bothovú Teréziu, bytom Školská 130/27, 90065 Záhorská Ves s účinnosťou od
01.01.2017. Za 9 poslancov.

6. Rozpočet, VzN o miestnych daniach a poplatkoch
Rozpočet: OZ berie na vedomie zmeny v Návrhu rozpočtu na rok 2017 zo dňa 22.11.2016-
Za 9 poslancov:

1. Zníženie príjmovej časti: Výnos dane z príjmov poukaz. úz. samospr.
Príspevok na zberný dvor

2. Zníženie vo výdajovej časti: a/KWS okná, strecha

-25.379 {
+ 100.000{
-10.000 {

b/Projekt rekonštrukcia kanálov
c/Rekonštrukcia budovy OÚ
dl KD zateplenie
e/ KD podanie žiadosti
f/ Zberný dvor spoluúčasť

- 6.000 {
- 26.039 {
+ 10.000 {

+ 6.660 {
+ 4.568,Ol{

OZ schvaľuje Rozpočet obce na rok 2017 nasledovne: Bežné príjmy: 1.259.689, { Bežné príjmy RO:
12.000 { Kapitálové príjmy: 101.000 { Príjmy finančných operácií: 190.000 {.
Celkové príjmy: 1.562.689 {
Bežné výdavky: 908.326 {Bežné výdavky RO: 418 661 { Kapitálové výdavky: 159.318,01 {Výdavky
finančných operácií: 30.835 {
Celkové výdavky: 1.517.140,01 { a berie na vedomie Návrh viacročného rozpočtu na roky 2018-
2019.
Za 9 poslancov

OZ schval'uje neuplatňovanie programovej štruktúry obce, t.j. zostavenie a predkladanie rozpočtu
obce bez programovej štruktúry na rok 2017. Za 9 poslancov
OZ schvaľuje limit pre Rozpočtové opatrenia, ktoré môže vykonať starosta obce na rok 2017 vo výške
1000 {. Za 9 poslancov

Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 - OZ berie na vedomie
Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018-
2019. Za 9 poslancov

VZN o miestnych daniach a poplatkoch - OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017. Za 9
poslancov

Návrh dodatok Č. 4 k VZN obce Záhorská Ves Č. 1/2013 - OZ schvaľuje Dodatok Č. 4 k Všeobecnému
záväznému nariadeniu obce Záhorská Ves 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.

7. Schválenie uznesení
Počas rokovania OZ bolo prijatých 11 uznesení.

8. Diskusia
Starosta obce spolu s Ing. Bartalskou informovali, že sa bude v KD vykonávať
rekonštrukcia elektroinštalácie.
Žiadosť pani Ivancsíkovej Miroslavy sa znovu prešetrí a následne bude doriešená.



9. Záver
Starosta obce JUDr. B. Šimkovič ukončil rokovanie OZ a poďakoval poslancom za prácu
v roku 2016, prítomným za účasť a poprial všetkým krásne vianočné sviatky.

Zapísala: Michaela Danihelová

Bartalský Peter

«==:Overili:

Stanislav Nechala )7.1J.201~
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