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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupite
�
stva Záhorská Ves 

20.12.2010 (o 17.hod. Obecný úrad ZV) 
 
 

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovi�, , Ing. Alica Lednická, Michaela Danihelová. 
I. � as� : Poslanci::  Peter Biesik, PhDr. Darina Brukkerová, Mgr. Marián Jane�ek, Peter Matejov, Peter 
Nerád (oneskorený príchod) , JUDr. Milan Repár, Václav Soboli�.  
Ospravedlnený: Jozef Grujbár  
Neospravedlnený: Jozef Polák  
 
II. � as� : Poslanci: Peter Biesik, PhDr. Darina Brukkerová, Pavel Danihel, František Hanzlovi�, Gabriela 
Malíková, Peter Matejov, Stanislav Nechala, Miroslav Vajde�ka. 
Ospravedlnený: Jozef Grujbár  
Ur�enie zapisovate�a a overovate�ov: 
Zápis: PhDr. D. Brukkerová 
Overovatelia zápisnice: Peter Matejov, JUDr. Milan Repár.  
 
Program: 
      I. � as� : 

1. Otvorenie  
2. Schválenie rozpo� tu na rok  
3. Schválenie VZN o miestnych poplatkoch  
4. Po� akovanie odstupujúcim poslancom a odstupujúcemu starostovi 

      
 II. � as� : 

1. Zloženie s
�
ubu novozvoleného starostu 

2. Zloženie s
�
ubu novozvolených poslancov 

3. Vymenovanie zástupcu starostu 
4. Poverenie zástupcovi starostu zvoláva�  obecné zastupite

�
stvo 

5. Zriadenie komisií ich predsedov a � lenov 
6. Schválenie poslancov vykonávajúcich sobáše, sobášna miestnos� ,  hodiny, miesto. 
7. Ur� enie platu starostovi obce 
8. Zriadenie obecnej rady 
9. Plán riadnych zasadnutí OZ v roku 2011 
10. Diskusia 
11. Prijatie uznesení   
5. Záver 

 
Zápis z rokovania: 
 

I.� as� : 
 
1. Otvorenie  

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

2. Schválenie rozpo� tu na rok 2011 
Ing. A. Lednická – hlavná kontrolórka obce predniesla návrh rozpo�tu, ktorý bol zákonom ur�ený �as 
vyvesený na tabuli OÚ. Ke�že neboli vznesené pripomienky ani dopl�ujúce návrhy, starosta obce 
JUDr.B.Šimkovi� dal odhlasova� prijatie rozpo�tu.  
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Výsledok hlasovania: 6 prítomných poslancov za, nikto nebol proti, ani sa nikto nezdržal hlasovania. 
 

3. Schválenie VZN o miestnych poplatkoch  
Ing. A. Lednická – hlavná kontrolórka obce predniesla návrh VZN, ktorý bol zákonom ur�ený �as 
vyvesený na tabuli OÚ. Ke�že neboli vznesené pripomienky, ani dopl�ujúce návrhy, starosta obce 
JUDr.B.Šimkovi� dal odhlasova� prijatie rozpo�tu.  
Výsledok hlasovania: 6 prítomných poslancov za, nikto nebol proti, ani sa nikto nezdržal hlasovania. 
 
Starosta JUDr.B.Šimkovi�: Rozpo�et bol postavený na konkrétnu situáciu s oh�adom na krátenie 
podielových daní. Modifikácia rozpo�tu sa uskuto�ní pod�a reálnych príjmov obce. 
P.Matejov: J.Grujbár (ospravedlnený kvôli hospitalizácii) predloží návrh za DHZ na VZN do 
nasledujúceho zasadnutia OZ. 
 

4. Po� akovanie odstupujúcim poslancom a odstupujúcemu starostovi 
Starosta obce JUDr. B. Šimkovi� po�akoval odstupujúcim poslancom za náro�nú prácu. 
P. Biesik a PhDr.D.Brukkerová po�akovali starostovi za jeho vysoko odbornú a úspešnú �innos� vo 
funkcii starostu, ale aj za aktivity mimo pracovnej náplne.  Prácu starostu ocenili aj ob�ania vo vo�bách 
a vyjadrili svoje hodnotenie jeho znovuzvolením.  
 
II. � as� : 
 

1. Zloženie s
�
ubu novozvoleného starostu 

A.Matejová vo funkcii predsední�ky Volebnej komisie pre komunálne vo�by 2010 predniesla výsledky 
hlasovania ob�anov: 
Z 862 platných hlasovacích lístkov bolo pre kandidáta JUDr.Borisa Šimkovi�a odovzdanýc 493 platných 
hlasov, �ím bol zvolený za starostu. 
JUDr.Boris Šimkovi� zložil s�ub starostu obce. 
 

2. Zloženie s
�
ubu novozvolených poslancov 

A.Matejová vo funkcii predsední�ky Volebnej komisie pre komunálne vo�by 2010 predniesla výsledky 
hlasovania ob�anov: 
Z 802 platných hlasovacích lístkov bolo pre jednotlivých kandidátov  odovzdaných:  

1. Miroslav Vajde�ka - 396 platných hlasov, �ím bol zvolený za poslanca, 
2. Gabriela Malíková – 338 platných hlasov, �ím bola zvolená za poslanky�u, 
3. Peter Matejov – 309 platných hlasov, �ím bol zvolený za poslanca, 
4. Pavol Danihel – 296 platných hlasov, �ím bol zvolený za poslanca, 
5. Peter Biesik – 293 platných hlasov, �ím bol zvolený za poslanca, 
6. Jozef Grujbár – 280 platných hlasov, �ím bol zvolený za poslanca, 
7. Stanislav Nechala – 277 platných hlasov, �ím bol zvolený za poslanca, 
8. PhDr. Darina Brukkerová – 268 platných hlasov, �ím bola zvolená za poslanky�u, 
9. František Hanzlovi� – 226 platných hlasov, �ím bol zvolený za poslanca. 

(Materiál: Zápis výsledkov Komunálne vo�by 2010 – výsledky volieb – zapísala Anna Antali�ová.) 
Poslanci vykonali s�ub a prevzali osved�enia. 
 

3. Vymenovanie zástupcu starostu 
Starosta obce navrhol na základe výsledkov volieb poslanca Miroslava Vajde�ku na funkciu zástupcu 
starostu. M.Vajde�ka vyjadril s návrhom súhlas. Poslanci vyjadrili súhlas s návrhom M.Vajde�ku na 
funkciu zástupcu starostu.  
Výsledok hlasovania: 8 za - z 8 prítomných poslancov. 
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4. Poverenie zástupcovi starostu zvoláva�  obecné zastupite
�
stvo 

Starosta vyslovil návrh na poverenie zástupcu starostu zvoláva� OZ zo zákona. 
Výsledok hlasovania: 8 za - z 8 prítomných poslancov. 
 

5. Zriadenie komisií ich predsedov a � lenov 
Po diskusii o návrhu, ktorý predniesol starosta obce bolo hlasovaním prijaté nasledovné zloženie 
komisií OZ a menovanie ich predsedov: 
 
Komisia – finan� ná, škodová, náhradová 
Predseda: Biesik Peter 
�lenovia:  Matejov Peter 
                  Danihelová Michaela 
 
Komisia – kultúrno-športová 
Predseda: PhDr. Brukkerová Darina 
�lenovia:  Malíková Gabriela 
                  Nechala Stanislav 
                  JUDr. Repár Milan 
                  Davidová  Jana 
 
Komisia – stavebná  
Predseda: Nechala Stanislav  
�lenovia:  Danihel Pavol 
                   Poláková Adriana 
                   Antali�ová Anna 
                   Schneiderová Libuša 
 
Komisia – životné prostredie  
Predseda: Grujbár Jozef 
�lenovia:   Hanzlovi� František 
                   Orgo�ová Stanislava 
                   Lisý Jozef 
                   Lisá Katarína 
 
Komisia – mandátová, návrhová, volebná  
Predseda: Vajde� ka Miroslav 
�lenovia:  PhDr. Brukkerová Darina 
                   Biesik Peter  
 

6. Schválenie poslancov vykonávajúcich sobáše, sobášna miestnos� ,  hodiny, miesto. 
Poslanci hlasovaním overili návrh na vykonávanie sobášnych obradov – starosta obce JUDr. Boris 
Šimkovi� a PhDr. Darina Brukkerová,  zárove� schválili miesto a �as obradov.  
Výsledok hlasovania:  7 poslancov za, 1 proti (F.Hanzlovi�) 
 

7. Ur� enie platu starostovi obce 
Ke�že nejde o novozvoleného starostu, poslancami bol odsúhlasený plat v zmysle zákona v stanovenej 
výške. 
 

8. Zriadenie obecnej rady 
Návrh starostu obce na zloženie obecnej rady v zložení: 
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Vajde�ka Miroslav, PhDr. Darina Brukkerová, Matejov Peter, Malíková Gabriela, Biesik Peter, 
JUDr.Šimkovi� Boris a Ing. Lednická Alica,  poslanci overili hlasovaním. 
Poslanec František Hanzlovi� navrhol do Obecnej rady sám seba. Poslanci hlasovaním vyjadrili 
nesúhlas.  
Výsledok hlasovania: 7 poslancov proti �lenstvu F. Hanzlovi�a v OR 
                                   1 poslanec za �lenstvo F. Hanzlovi�a v OR (F. Hanzlovi�) 
 

9. Plán riadnych zasadnutí OZ v roku 2011 
Po diskusii o návrhu na plán riadnych zasadnutí OZ v roku 2011 schválili poslanci predložený návrh 
starostu obce na termíny: 
7.2., 7.3., 6.6., 1.8., 3.10., 28.11. a 19.12. 
 

10. Diskusia 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 

11. Prijatie uznesení   
Na zasadnutí OZ bolo prijatých 11  uznesení. 
 

7. Záver 
Starosta ukon�il zasadnutie Obecného zastupite�stva. 
 
Zapísala: PhDr. Darina Brukkerová                                           
Overili:  Peter Matejov, JUDr. Milan Repár 
 


