
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 03.12.2019

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič - starosta, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolór obce
Poslanci: Annušová Mária, Lučánsky Martin, Lučanský Peter, Mgr. KlikViktor" Kaderová Soňa,
Korych Jaroslav, Nechala Stanislav, Danihel Pavol
Neprítomný: Nerád Samuel

Overovate!' zápisnice: Lučánsky Martin
Zapisovate!': Antaličová Anna

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Rozpočtové opatrenie
3. Predaj prebytočného a neupotrebite!'ného majetku
4. Poplatok za vývoz fekálov
5. Diskusia
6. Záver

Zápis z rokovania
l.Otvorenie zasadnutia
Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných a informoval ich
o zmene programu rokovania, kde sa doplnil bod 3. predaj prebytočného a neupotrebite!'ného
majetku a bod 4. poplatok za vývoz fekálov od 01.01.2020.

Za: 8 poslancov
Neprítomný : 1 poslanec ( p. Nerád)

2.Rozpočtové opatrenie
Starosta obce zdôvodnil príčiny úpravy v jednotlivých položkách rozpočtového opatrenia.
Stanovisko k návrhu na úpravu rozpočtu pre rok 2019 rozpočtovým opatrením Č. 7/2019 prečítala
kontrolórka obce Mgr. Kaderová Rúth.
Predložený návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 je v príjmovej aj výdavkovej časti spracovaný
v súlade s planou legislatívou. Návrh na úpravu rozpočtu obsahuje predpísanú štruktúru podľa §4, §5
a §7 zákona č.583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 je predložený v členení na bežné príjmy a bežné
výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie v súlade s § 10 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V dôsledku navrhovaných zmien:
celkové príjmy sa zvyšujú o 37.626,40€ a celkové výdavky sa zvyšujú o 32.900-€.
Vzhľadom k tomu, že predložený návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č.7/2019 v plnom rozsahu splňa podmienky stanovené v §14 zákona 583/2004 Z.z.



o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, preto odporúča schváliť návrh rozpočtu obce pre
rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 7/2019 v plnom rozsahu.

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

3.Predaj prebytočného a neupotrebitel'ného majetku
Starosta informoval, že k traktoru, ktorý sa už predal bolo ako príslušenstvo čelný nakladač Trac-Lift
TL 220. Uvedenú hnuteľnú vec navrhuje predať Zámerom priameho predaja prebytočného
a neupotrebitel'ného hnuteľného majetku za ponúknutú cenu v minimálnej sume 2.800,-EUR.
Zámer s podmienkami bude zverejnený na webovej stránke obce. Vyhodnotenie ponúk bude
19.12.2019 o 14:00 hod. na obecnom úrade. Komisia pre vyhodnotenie ponúk: p. Adámková, p.
Annušová, p. Danihel.

Proti: O poslancov
Za: 7 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec lp. Danihel/
Neprítomný: 1 poslanec lp. Nerád/

4.Poplatok za vývoz fekálov
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za službu obcou - vývoz fekálov od 01.01.2020 nasledovne:
- fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves 17,-€
- právnické osoby a podnikatelia 34,-€
- fyzické osoby bez trvalého pobytu v obci 34,-€

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

S.Diskusia
Mgr. Klik informoval prítomných, že od 29.11.2019 je vyvesený na stránke obce návrh rozpočet na
rok 2020, pripomienky k uvedenému rozpočtu treba priniesť na obecný úrad.
Ďalej Mgr. Klik zdôraznil, že ak by sa neurobilo rozpočtové opatrenie, zamestnanci obecného úradu
by nemali vyplatené mzdy v mesiaci december.

6.Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a zasadnutie ukončil.

Overovatel': Lučánsky Martin


