
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 19.12.2013 (o 18.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Danihelová Michaela _
zaOcÚ
Poslanci: JUDr. Repár Milan, Gabika Malíková, Hanzlovič František, Brukkerová Darina, Danihel
Pavol, Biesik Peter, Nechala Stanislav, Vajdečka Miroslav
Ospravedlnení: p. Matejov Peter

Zapisovateľ: Danihelová Michaela
Overovatelia zápisnice: Peter Biesik, Danihel Pavol
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

l. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Schválenie rozpočtu na rok 2014
4. Informácie starostu obce
5. Rôzne - diskusia
6. Schválenie uznesení
7. Záver

Zápis z rokovania:

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

Kontrola úloh - Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh
Uzn.118/20 11 - splátkový kalendár p. Klačanského - spláca, úloha trvá do 03.10.2014
Uzn.103/20 II - predaj RO Zuzanka za cenu 60 000 € - úloha trvá
Uzn. 122/2011 - rokovanie s firmou GURAM podpísanie zmluvy - úloha trvá /zo strany obce bolo
vydané územné rozhodnutie, firma Guram musí vybaviť stanovisko ElA - vplyv na ŽP, ktoré
podmieňuje: - podpísanie zmluvy

- vydanie stavebného povolenia

P. Kvetoslava Zemanová bola prítomná na zastupiteľstve z dôvodu, že jej nebol schválený úver na
celý dlh ale len 5.000 € anieje schopná dlžnú čiastku do termínu 31.12.2013 uhradiť. P. poslanec
Hanzlovič upozornil, že nesplnili podmienku predaja a nájomná zmluva by tak mala nad'alej zostať
v platnosti. Väčšina poslancov tento návrh prijala, nakoľko podmienky predaja boli vopred
stanovené a prijali nové uznesenie ohľadne odpredaja predmetnej nehnutel'nosti.
Uzn. č. 120/2013 - OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti rodinného domu kupujúcim p. Jozefovi
Zemanovi a p. Kvetoslave Zemanovej najneskôr do 30.6.2014. Po tomto termíne bude nehnuteľnosť
ponúknutá iným záujemcom. Nájomná zmluva zostáva naďalej v platnosti. V prípade predčasnej

i
I

/
'~



2

úhrady zvyšnej kúpnopredajnej ceny bude nájomné doúčtované ku dňu úhrady
Za: 7 poslancov
Proti: I poslanec lp. Hanzlovičl
Neprítomní: I I p. Matejovi
Zdržal sa: O

Uzn. č. 121/2013 - OZ schvaľuje neuplatňovanie programovej štruktúry obce, t.j. zostavenie
a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry od 1.1.2014.
Zodpovedná: Oanihelová

Za: 7 poslancov
Proti: O
Neprítomní: l poslanec lp. Matejovi
Zdržal sa: I poslanec lp. Hanzlovičl

Uzn. č. 122/2013 - OZ schvaľuje Rozpočet obce na rok 2014 nasledovne:
Bežné príjmy: l 207 540 E, Príjmy kapitálové: 2 000 E, príjmové finančné operácie 24 000 E,
Bežný výdaj: 732 305 E, kapitálový výdaj: 149550 EE, výdajové finančné operácie: 30 835 E
OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2015-2016.
Zodpovedná: p. Oanihelová
Za: 7 poslancov
Proti: O
Neprítomní: l lp. Matejovi
Zdržal sa : l lp. Hanzlovičl

Starosta spomenul, že bude potrebný väčší obnos peňazí na škôlku ako sa dáva do rozpočtu, aby sa
s tým počítalo, že sa bude možno meniť rozpočet, týka sa to cca 50 000 E, ak ich nezoženie inde.

Uzn. č. 123/2013 - OZ schvaľuje:

a. Urbanisticko-architektonickú štúdiu v hodnote 2 500 E.
b. Zmenu rozpočtu:

l. zníženie položky 0116637004841 Protipovodňová aktivita - 2500 E
2. navýšenie položky 01167170022 Urbanisticko-architektonická štúdia +2500 E
Za: 7 poslancov
Proti: l poslanec lp. Hanzlovičl
Neprítomní: l poslanec lp. Matejovi
Zdržal sa: O

Lekári:
Návrh, aby každý lekár na stredisku platil zálohové platby na energie, žiadne nájomné by neplatili,
len to, čo spotrebuje.
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Uzn. č. 124/2013 - OZ schval'uje uzatvorenie Dodatku nájomnej zmluvy od 1.1.2014 pre
nájomníkov zdravotného strediska nasledovne:
Nájomné za nebytové priestory l €/mesiac.

a. Stomatologická ambulancia 80,- €
b. Ambulancia všeobecnej lekárky 100,- €
c. Ambulancia detského lekára 100,- €

Sumy sú určené podl'a spotreby energií.
Vyúčtovanie nákladov bude vykonané l x ročne do 31.5. nasledujúceho roka.
Za.: 5 poslancov
Proti: 1 poslanec /Hanzlovič/
Neprítomní: 1 poslanec lp. Matejov/
Zdržali sa: 2 lp. Danihel, p. Malíková/

Rôzne:

p. Hanzlovič - separovaný zber kontajnery v škole a 21 Bl kto to platí, separovaný zber platí obec,
komunálny odpad platia nájomníci, škola si platí samostatne

Prijatie uznesení:
V priebehu rokovania bolo prijatých 5 uznesení - uzn č.125/20 13

Za: 8 poslancov
Proti: O
Neprítomní: liMatejovi
Zdržal sa: O

9. Záver:
Pán starosta ukončil zastupitel'stvo a pod'akoval prítomným za účast'.
Zapísala: Danihelová

Overovatelia: p. Danihel Pavol
p. Biesik Peter ll

V Záhorskej Vsi, dňa 05.01.2014 I
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