
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 13.11.2012 (o 16.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce.
Poslanci: Peter Biesik .Gabika Malíková. JUDr. Repár Milan. PhDr.Brukkerová Darina. Danihel
Pavol. Vaj dečka Miroslav. Matejov Peter
Ospravedlnení: Hanzlovič František, Nechala Stanislav

Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

l. Otvorenie
2. Návrh do rozpočtu 2013
2. Schválenie uznesení
4. Záver

Zápis z rokovania:

Otvorenie
Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania: Návrh rozpočtu 2013.
Ešte pred rokovaním o Návrhu rozpočtu starosta vyzval MUDr. Jenisovú _ detskú lekárku
v Záhorskej Vsi. aby sa vyjadrila k listu v ktorom informovala o ukončení činnosti v obci. MUDr.
Jenisová však svoj návrh na ukončenie upresnila tým, že ak jej nebudú odsúhlasené požiadavky na
odpustenie dlhu z minulých období a odpustené mesačné nájomného vrátane služieb súvisiacich
s prenájmom /energií, odpad a pod.! a nebude jej uhrádzaná mzda prislúchajúca na počet hodín.
ktoré v obci odpracuje ona a jej sestrička, svoju činnost' je rozhodnutá definitívne ukončiť. Po
vyjadrení sa MUDr. Jenisovou, OZ a starosta obce sa dohodli, že problém bude predložený na
ďalšom zastupiteľstve dňa 03.12.2012 s vyčíslením presných súm dlhu a výšky platov zdrav. sestry
a doktorky tak. aby sa k nim mohli poslanci vyjadriť.

Prijatie uznesení:

Uzn. 82/2012 - OZ schvaľuje opravu havarijného stavu poškodenej strešnej krytiny na budove zdr.
strediska

Uzn.83/20 12 - OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 3.820 E na výdavky FC ZV a zmenu
v rozpočte roku 2012

Návrh rozpočtu na rok 2013:
Pred samotným oboznámením sa s Návrhom rozpočtu na rok 2013 sa prebrali jednotlivé žiadosti
predložené spolkami a občanmi Záhorskej Vsi /prehľad jednotlivých žiadostí vid'. Príloha
k zápisnici. Potom kontrolórka obce Mgr. Kaderová Rúth predniesla Návrh rozpočtu na rok 2013
podľa jednotlivých účtovných kapitol a po menších úpravách obecné zastupiteľstvo s návrhom
SÚhlasilo."
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- prijaté uznesenie č. 84/2012 OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2013. Návrh rozpočtu na
rok 2013. Návrh bude vyvesený na nástennej tabuli obce od 14.11.2012 a najneskôr od 15.11.2012
aj na internetovej stránke.

Diskusia:

Vianočné trhy - návrhy jednotlivých poslancov na možnost' zapojenia spolkov do realizácie tým, že
by každý spolok ponúkal rôzne produkty.

8. Prijatie uznesení
V priebehu rokovania boli prijaté 3 uznesenia.

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

V Záhorskej Vsi, dňa 13.11.2012



Návrh rozpočtu - žiadosti r. 2013
Dátum Názov žiadateľa Návrh Skučnosť

1 249 Kultúrno-športová komisia 4500 3950
2 259 Kultúrny dom 3000 3800

al cistiace, gamaty, mal'ovanie, údržba +800 osobne 2500 3300
bi knižnica 500 500

3 269 DHZ 7547 3770
al PHM 2010
bi rezia 5037
cl Plamen 500

4 259 Oprava strechy na colnici 1500 O
5 189 KS Uhranská perla 2000 1 800

al mažoretky 1 300 1 300
bi kostými, rekvizity a literatúra pre dramaticky subor 200 200
cl oblečenie 200
dl realizácia festivalu L Poppovej 300 300

6 14,9 Kaderová Lucia -
al výmena ističa

bi výmena okien
7 17,9 Pol'ovnícke združenie Rozkvet - úprava chaty 350 350
8 26,9 Cesta + chodník pri Barine
9 26,9 Cintrorínska ulica
10 199 Chodník k hl. vchodu do cintorína
11 1710 Školská jedáleň pri ZŠ 1 300

al základné vybavenie kuchyne 400
bi Stôl jedálenský 6ks 700
cl Ručný mixér, kuchynský robot 200

12 1,10 ZŠ v ZV - oprava fasády 10000 zrusene
13 259 Fubalovy klub FC ZV 19180 13000

al plyn 1 800
bi Elektrina 2500
cl Voda 900
dl štartovné 600
el Údržba areálu, hospodár 3900
fi rozhodca A 2180
gi rozhodca prípravka 200
hl čistiace prostriedky 600
il iné opravy Ikosačka, osvetlenie a pod.! 1 500
jl rekonštrucia a výstavba novej časti budovy 5000

14 03,10 Vyčistenie odvod. kanálov v intraviláne obce 15000 10000
15 Škôlka - rekonštrukcia WC 3000 3000
16 Zariadenie do školskej jedalne 4000

64027 39670 O
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