
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Obecného zastupiteJ'stva Záhorská Ves
konaného dňa 27.12.2019 o 10.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Michaela Danihelová

Poslanci: Annušová Mária, Nechala Stanislav, Nerád Samuel, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Lučanský
Peter, Lučánsky Martin,

Určenie zapisovatel'a zápisnice:
Zapisovatel': Michaela Danihelová

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Rozpočtové opatrenie - prípojka EE- jazierko + kamera
3. Diskusia

4. Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných poslancov a občanov.

2. Poslanci sa vyjadrovali k cenovej ponuke na kameru pri jazierku: p. Kaderová našla na

internete lacnejšiu cenu za kameru teda konštatovala, že predložená ponuka je predražená.

Martin Lučanský sa pýtal či je vypracovaná dokumentácia na elektrickú prípojku. Nakol'ko ponuky

boli cenovo dosť odlišné poslanci nesúhlasili s úpravou rozpočtu Č. 8 a presunie sa zakúpenie

kamerového systému pri jazierku do Nového roku úpravou rozpočtu 2020 resp. zakúpenie
z rezervného fondu.

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie Č. 8

Za: 2 poslanci (Annušová, Nechala)

Proti: 4 poslanci (Kaderová, Danihel, Lučanský P., Lučanský M.)
Zdržal sa: 1 poslanec (Nerád)

Neprítomní: 2 poslanci (Klik, Korych)

Nakoľko bol predaj prebytočného majetku čelný nakladač Trac neúspešný, poslanci upravili

minimálnu hodnotu predaja na 2000,00 €. Zámer bude vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
07.01.2020.

OZ schval'uje:

aj podmienky k Zámeru na priamy predaj prebytočného majetku - Čelný nakladač Trac - Lift TL 220
v zostatkovej hodnote 804,00 €.

Minimálna hodnota: 2000,00 €

Lehota na predkladanie cenových ponúk 15 dní od dátumu vyvesenia 07.01.2020.



bj komisiu pre vyhodnotenie ponúk: p. Adámková Viera, p. Annušová Veronika, p. Danihel Pavol

Za: 7 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: 2 poslanci (Klik, Korych)

Pani Danihelová Michaela oznámila, že na úradnej tabuli bude vyvesený návrh dodatku Č. 9

k VZN3j2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce Záhorská Ves. Zmena v návrhu je nasledovná:

VZN obce sa mení a doplňa:

v § 3 "Školský klub detí" odst. 1 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka od 01.02.2020 sumou
10,00 €

doplňa sa §5 ods. 5

Zákonný zástupca žiaka uhrádza okrem príspevku podľa § 5 ods. 2 aj príspevok na režijné náklady na

stravovanie vo výške 0,50 € pre žiaka l. stupňa a 0,55 € pre žiaka 2. stupňa na jedno jedlo.

doplna sa §5 ods. 6

V zmysle zákona o dotáciách je z MPSVaR obci poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím

návykom v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania v základnej škole a

odobral stravu.

3. Diskusia - príspevok do diskusie nebol žiaden

4. Záver: starosta obce JUDr. Boris Šimkovič ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Michaela Danihelová
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