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Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.11.2014

Uznesenie Č. 120/2014 - OZ berie na vedomie poďakovanie odstupujúcim poslancom za
výbornú spoluprácu vo volebnom období 2011-2014.

Za: 6 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 3 poslanci lp. Vajdečka, p. Biesik, p.
Matejovi

Uznesenie Č. 121/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi:
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu JUDr. Borisa Šimkoviča
B. konštatuje, že
l. novozvolený starosta obce JUDr. Boris Šimkovič zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: p. Bajtek Andrej, p. Havrilová Zuzana, p. Danihel Pavol, p.
Annušová Mária, p. Bartalský Peter, Bc. Malíková Gabriela, p. Nechala Stanislav, Ing.
Bartalská Mária, p. Pupík Rastislav

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov

Uznesenie Č. 122/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi:
Poveruje: Poslanca p. Bajtek Andrej zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a
ods, 6 tretia veta zákona Č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1poslanec lp. Bajtekl
Neprítomný: O poslancov

Uznesenie Č. 123/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej vsi:
A. zriaďuje: obecnú radu
B. volí za členov obecnej rady
volí členov obecnej rady: p. Bajtek Andrej, Ing. Bartalská Mária, p. Danihel Pavol a
p. Havrilová Zuzana.

Za: 5 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 4 poslanci / p. Bajtek, Ing. Bartalská,
p.Danihel, p. Havrilová/
Neprítomný: O poslancov
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Uznesenie č. 124/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi:
AI zriaďuje:
aj komisiu kultúrno-športovú
bI komisiu finančnú
cl komisiu stavebnú a ŽP
B/ určuje:
náplň práce komisií:

Kultúrno športovej komisie:

• predkladať podnety na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeži a tým
skvalitniť vzdelávací proces detí a mládeže lškolské kluby/, spoločne pripravovať
plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin

• hodnotiť stav výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe podkladov školskej
správy

• sledovať stav kultúrnych pamiatok na území obce
• podieľať sa na príprave obecných kultúrnych akcií
• navrhovať a dávať podnety k organizovaniu obecných osláv
• prehodnocovať zápis do kroniky obce

Finančnej komisie:

• sledovať plnenie rozpočtu a odporúčať potrebné rozpočtové opatrenia
• predkladať stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce zajednotlivé roky
• dávať stanovisko k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach

s dopadom na rozpočet obce
• dať stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbať na jeho plné účelové

využitie
• predkladať podnety v individuálnych prípadoch o výške daní a poplatkov, alebo ich

úľave, prípadne i od ich oslobodenia
• dávať stanoviská k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, o vyhlásení

dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek
• vyjadriť sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, právnickými alebo

fyzickými osobami
• kontrolovať vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,

príspevkovým organizáciám obce a iným právnym subjektom obce
• vyjadrovať sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k ich doplnkom
• sledovať stav rozvoja služieb a ich účelné rozloženie na území obce
• vyjadrovať sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju
• vyjadrovať sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných podnikateľova

spoločností
• navrhovať opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania,

prijaté pri ich registrácií

Stavebnej komisie a ŽP:

• prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti
• prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku

pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
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• prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa
rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko

• sleduje návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
• v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
• vyjadrovať sa k stavu na úseku verejného poriadku v obci
• kontrolovať stav vybavovania pripomienok, priamo sa vyjadrovať k predloženým

záležitostiam
• rieši a vydáva stanovisko k predloženým sťažnostiam, týkajúcich sa narúšania

občianskeho a manželského spolunažívania, susedských vzťahov, nedodržiavanie
domového poriadku, poškodzovanie majetku a porušovania všeobecne záväzných
nariadení obce

• dozerať a kontrolovať vytváranie a ochranu podmienok zdravého spôsobu života v
obci

• dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení
v prípadoch, ako dochádza k vzniku nebezpečia ohrozenia ŽP v obci

• sledovať iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a
vyjadrovať sa k nej

• predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP v
obci

• vyjadrovať sa ku všetkým vydávaným záväzným nariadeniam obce
• kontrolovať dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich porušovaním

dochádza k ujme na ŽP
• vyjadrovať sa k vydávaniu nariadenia o spôsobe nakladania s TKO odpadom v obci

C. volí:
a) predsedu komisie kultúrno-športovej: p. Havrilovú Zuzanu

Hlasovanie: Za: 8 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec lp. Havrilová!

b) členov komisie:

a) poslancov: p. Pupík Rastislav, p. Nechala Stanislav, Bc. Malíková
b) členov komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: p. Danihel Pavol

Hlasovanie: Za: 5 poslancov Zdržali sa: 4 poslanci /predseda +členovia komisie/

c) predsedu komisie finančnej: Ing. Bartalská Mária

Hlasovanie: Za: 8 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec lIng. Bartalská!

d) členov komisie:

a) poslancov: p. Bajtek Andrej, p. Danihel Pavol
b) členov komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: -

Hlasovanie: Za: 6 poslancov Zdržali sa: 3 poslanci /predseda +členovia komisie/

e) predsedu komisie stavebnej a životného prostredia: p. Danihel Pavol

Hlasovanie: Za: 8 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec lp. Danihel/
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f) členov komisie:

a) poslancov: p. Anušová Mária, p. Bartalský Peter
b) členov komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: -

Hlasovanie: Za: 6 poslancov Zdržali sa: 3 poslanec lp. Havrilová/

Uznesenie č. 125/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi určuje
v súlade so zákonom NR SR Č. 25311994 Zb. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu vo výške
1.631,52 Eur. Na základe § 4 ods. 3, obecné zastupiteľstvo navrhuje zvýšenie platu starostovi
o 50%, tj. mesačný plat starostu obce vo výške 2447,28 Eur, po zaokrúhlení 2448 Eur.

Za: 5 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 4 poslanci 1 Ing. Bartalská, p. Anušová,
p. Bartalský, p. Pupík, 1
Neprítomný: O poslancov

Uznesenie č. 126/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje:
al odmenu zástupcovi starostu: 33 Eurl mesiac

Hlasovanie: Za: 8 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec 1 p. Bajtek/

bi odmeny predsedom komisií: 5 Eurl1 zasadnutie

Hlasovanie: Za: 9 poslancov

cl odmeny ostatných poslancov v komisii: 5 Eurl1 zasadnutie

Hlasovanie: Za: 8 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec 1p. Bajtek/

dl odmeny členov členov komisií, odborníkov z radov obyvateľov obce: 5 Eurl1 zasadnutie

Hlasovanie: Za: 9 poslancov

el odmeny členov rady: 5 Eurl1 zasadnutie

Hlasovanie: Za: 8 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec I p. Bajtek/

Uznesenie č. 127/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje, že členom rady
v Materskej škole v Záhorskej Vsi z radov poslancov bude p. Bc. Malíková Gabriela.
Termín od 01.12.2014.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
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Zdržal sa: l poslanec / Bc. Malíková G. /
Neprítomný: O poslancov

Uznesenie Č. 128/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje prijaté uznesenia.
Počet: 8.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov
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