
1 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 14.02.2023 (o 17.00 hod. veľká sála CVČ)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič
Poslanci prítomní: Danihel Pavol, Danihel Erik, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Meňhartová Zdenka, Balážová Lenka, polák Peter, Meňhart Igor
Neprítomní: Nechala Stanislav - ospravedlnený
Zapisovateľ: Adámková Viera
Overovateľ zápisnice: Korych l, Balážová L.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schvaľovanie programu + overovateľa
3. Správy komisií
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti - HK
5. Schválenie nehnuteľnosti - pozemok Hanzlovič, Soboličová, Šarkan Diva
6. Navýšenie stravného - dôchodci
7. Jeseň života
8. Zmluva o oprave a údržbe VO - Makyta
9. ČOV - komplexné riešenie rozšírenia
10. UZN č. 88/2022 - zrušenie
11. Žiadosti - kúpa pozemku Polakovič, nové VO Stupavská, prečistenie kanalizácie, JD,

ZŠ - kompa, zníženie poplatku za KO - v zmysle VZN č. 912022
12. Informácie starostu - ubytovňa - zrušenie UZN č. 19412022, výbor Urbariát,

kronikárka - p. Hadrabová - Šimkovičová V., zmluvy 2lBJ
13. Rôzne - nákup vedierok na BRKO, zber NO, VZN o psoch, GPS, aktual. stanovy

ČOV
14. Diskusia
15. Záver

1. Starosta otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných, oboznámil s programom.

UZN Č. 1/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje program zasadnutia.
Za: 7 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: 1 poslanec
Neprítomný: 1 poslanec

Následne p. Meňhart L navrhol úpravu programu, ktorú prejednali na obecnej rade.
Vypustiť bod č. 9, bod č. 10 a z bodu č. 13 aktual. stanov ČOV, následne zaradiť ako nový
bod č. 9 VZN o podmienkach držania psov, bod č. 10 GPS do vozidiel na zbemom dvore.

UZN Č. 2/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje zmenu zasadnutia OZ - vypustiť bod č. 9,
č. 10 a z bodu č. 13 - aktual. stanov ČOV.
Za: 5 poslancov
Proti: 2 poslanci
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Zdržal sa: l poslanec
Neprítomný: 1 poslanec

UZN Č. 3/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje zmenu programu - zaradiť do programu
ako bod č. 9 VZN o podmienkach držania psov, bod č. 10 - zakúpenie GPS do vozidiel na
ZD.
Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: 1 poslanec
Neprítomný: 1 poslanec

Následne OZ schválilo nový program zasadnutia:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Schvaľovanie programu + overovateľa zápisnice
3. Správy komisií
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti - HK
5. Schválenie predaj nehnuteľnosti - pozemok Hanzlovič, Soboličová, Šarkan Diva
6. Navýšenie stravného - dôchodci
7. Jeseň života
8. Zmluva o oprave a údržbe VO - Maky ta
9. VZN o podmienkach držania psov
10. Zakúpenie a montáž GPS do vozidiel na ZD
11. Žiadosti - kúpa pozemku Polakovič, nové VO Stupavská, prečistenie kanalizácie, JD, ZŠ
- kompa, zníženie poplatku za KO - v zmysle VZN Č. 9/2022
12. Informácie starostu - ubytovňa - zrušenie UZN č. 194/2022, výbor Urbariát, kronikárka
p. Hadrabová - Šimkovičová V., zmluvy 21 BJ
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

UZN Č. 4/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje program zasadnutia.
Za: 7 poslancov
Proti: 1 poslanec
Zdržal sa: O
Neprítomný: l poslanec

UZN Č. 5/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje overovateľov zápisnice p. Korych J.,
Balážová L.
Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: 2 poslanci
Neprítomný: 1 poslanec

Predsedovia komisií prečítali správy.
p. Polák Peter - informoval o zasadnutí komisie stavebnej, dopravnej a plánovac ej - riešili len
2 veci - stavbu prístrešku a montovateľnú plechovú garáž (drobné stavby).

p. Meňhart Igor - informovalo zasadnutí - riešili zmluvu s CMT - nakladanie s kuchynským
odpadom a použitým kuchynským olejom, zreteľnejšie zverejniť vývozy odpadov na stránke
obce, aktualizovať stanovy ČOV, nakoľko neustálymi dodatkami sa vec len komplikuje.
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Zberný dvor - preškoliť zamestnanca, aby viac kontroloval donášaný odpad, treba pripraviť
propagáciu separovaného odpadu, upozornil, že obec porušuje zákon a tiež svoje VZN tým,
že nevykonáva zber nebezpečného odpadu a navrhuje, aby sa 2x do roka zber robil. Navrhuje,
aby sa do vozidiel na ZD namontovali GPS. Informoval o objavovaní sa opäť čiernych
skládok. Navrhuje riešiť podnet p. Makytovej na vylievanie kuchynského odpadu susedom
cez plot, treba vytvoriť priestupkovú komisiu pri OcÚ. Navrhuje HK spraviť finančnú
kontrolu ČOV, ZD. Odporúča starostovi a OZ obce uzavrieť novú zmluvu s FCC Zohor
o nakladaní s odpadom, z dôvodu nového spôsobu vyvážania KO.

p. Meňhartová Zdenka - informovala o stretnutí kde Mgr. Jurík predstavil víziu komunitného
centra, prítomná bola aj PHDr. Ikrényiová. O stretnutí v MŠ s p. riaditeľkou. O stretnutí so
zástup. Globalrest p. Mitvalskej, na ktorom riešili situáciu rodín bývajúcich v bytovom dome,
ktorý patrí firme Globalrest, situácia je taká, že momentálne môžu v týchto bytoch bývať do
konca r. 2023. Ďalej o stretnutí v ZŠ s p. riaditeľkou. Riešili tvorbu VZN o jednorazovej
pomoci v hmotnej núdzi, spoločne prepracujú na ďalšom stretnutí.

p. Korych Jaroslav - informoval o stretnutiach,kde sa riešili prípravy na 22.reprezentačný
ples - vyzdvihol prácu poslancov, starostu a poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na
prípravách na ples. Informovalo spolupráci s Gaštankom pri 2. detskom karnevale a tiež
o možnosti usporiadania benefičného koncertu, z ktorého by výťažok putoval na pomoc ťažko
chorého dievčatka.

Mgr. Klik Viktor - finančná komisia nezasadala.

UZN Č. 6/2023 - OZ obce Záhorská Ves berie na vedomie správy komisií:
a) stavebnej, dopravnej a plánovacej
b) životného prostredia a odpadového hospodárstva
c) sociálnej, bytovej a školskej
d) kultúrno - športovej

Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1 poslanec

Starosta pristúpil k bodu č. 4 - kde nesúhlasil s návrhom plánu kontrol, vyjadril svoj názor, že
mu to skôr pripadá ako audit, ale nemal aktualizovaný, konštatoval, že je na poslancoch či
predložený aktualizovaný plán kontrol schvália.
p. Sloboda V. - hlavný kontrolór obce - predstavil doplnený plán na l. polrok 2023, kontroly
sa budú týkať zberného dvora, OCÚ, ČOV, kompy najmä zmluvy, objednávky, faktúry,
pokladničné doklady, evidenciu výnosov a nákladov.

UZN Č. 7/2023 - OZ obce Záhorská Ves
a) schvaľuje predložený návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2023
b) ukladá - HK obce uskutočniť kontrolu podľa predloženého rámcového plánu

Za: 5 poslancov
Proti: 3 poslanci
Zdržal sa: O 
Neprítomný: 1 poslanec
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K bodu 5:
Adárnková - Zámery boli vyvesené na dobu 15 dní, neboli žiadne námietky tak OZ schvaľuje
uznesenie - súhlas s predajom.
UZN č. 8/2023 - OZ obce Záhorská Ves - schvaľuje predaj nehnuteľného majetku -
novovytvorená par.č. 619/49 o výmere 177 m2 za sumu vo výške 4 425,- € - p. Hanzlovičovi
Petrovi.
Za: 7 poslancov
Proti: O 
Zdržal sa: 1 poslanec
Neprítomný: 1 poslanec

UZN č. 9/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje predaj nehnuteľného majetku -
novovytvorená par.č.702/34 o výmere 15 m2 za sumu vo výške 375,- € - Ing. Edite
Soboličovej.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1 poslanec

UZN č. 10/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje predaj nehnuteľného majetku obce
zapísaného na LV Č. 164, par.č. 49/1 a 49/2, katastrálne územie Šarkan Diva za sumu vo
výške 2 000,- € - p. Tatiane Brenčičovej.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1 poslanec

K bodu 6:
UZN č. 11/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
stravného dôchodcov 1,- €/1 obed.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O 
Neprítomný: 1 poslanec

K bodu 7.:
p. Danihel P. - informoval OZ a občanov, že na stretnutí s BSK sa rokovalo o prevzatí Jesene
života pod BSK, čo by umožnilo rozšírenie zariadenia aj o mužov a tiež o kapacitu cca na 30
klientov. Pre obec by to bolo prínosom, tiež by bola úspora v rozpočte, zatiaľ sa to ešte rieši
s BSK, samozrejme bude OZ ob oznámené s celým projektom.
UZN č. 12/2023 - OZ obce Záhorská Ves
a) schvaľuje pozastavenie prijímania nových prijímateľov soc. služby v Jeseni života od
15.2.2023
b) poveruje starostu a podstarostu obce ďalším rokovaním s BSK a informovanie OZ
o priebehu rokovania.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1 poslanec
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K bodu 8.:
UZN Č. 13/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje zmluvu o oprave a údržbe VO
a miestneho rozhlasu v obci s firmou Makyta plošina s.r.o.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1 poslanec

K bodu 9.:
p. Meňhart - nakoľko situácia so psami v obci je zlá, VZN o podmienkach držania psov sa
vyvesí na 15 dní, počas ktorých sa môžu občania vyjadriť k Návrhu VZN a na d'alšom
zasadnutí OZ, zapracovaní prípadných pripomienok sa bude schvaľovať.

K bodu 10.:
p. Meňhart - po zasadnutí komisie ŽP a odpadového hospodárstva sa zhodla komisia, že
stroje určené na zbemý dvor vykonávajú aj činnosti mimo zbemý dvor, preto navrhujú
namontovať do traktora a bobcatu GPS.
UZN Č. 14/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje zakúpenie a montáž GPS do vozidiel
určených na zbemý dvor a zároveň, žiada FK o zahrnutie finančných prostriedkov do
rozpočtu obce.
Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: 2 poslanci
Neprítomný : 1 poslanec

K bodu č. 11.:
Žiadosť p. Polakoviča bola na OZ v r. 2022, kde mu bolo odpísané, že po dodaní
geometrického plánu sa OZ bude opätovne žiadosťou zaoberať. GP bol dodaný v decembri r.
2022.
UZN Č. 15/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje "Zámer priameho predaja nehnuteľnosti"
osobitným zreteľom p. Polakovičovi Marekovi, o výmere 41 m2 za cenu 25,-€/m2.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1 poslanec

VO Stupavská - starosta informoval, že osvetlenie doriešenie je namontované.
Prečistenie kanalizácie - firma SEZAKO vykonala obhliadku danej ulice, čistenie sa nerobilo
cca 5 rokov, vypracujú ponuku (do 1000,- €) popr. ak niekto má inú firmu na čistenie
kanalizácie môžu zaslať kontakt starostovi, osloví ich.
ZŠ - kompa - starosta informoval, že žiadosti o bezplatný prejazd kompou p. riaditeľka,
zatiaľ telefonicky stiahla.
ID - kompa - dal slovo p. Polákovej, ktorá upresnila, že na svojom stretnutí spoločne
požiadali o úľavu na prejazd kompou od určitého veku od 1.3.2023. Vysvetlila finančnú
situáciu dôchodcov, poukázala na to, že od určitého veku majú cestovanie zadarmo a ešte raz
poprosila o zváženie o úľavu resp. bezplatný prejazd kompou. V prípade neschválenia
bezplatného prejazdu kompou pozvala poslancov 23.2.2023 na Výročnú schôdzu JDS, aby
vysvetlili dôchodcom čo bráni v tom, aby bolo vydaných niekoľko povoleniek.
p. Annušová informovala, že mesačné náklady na bezplatný prejazd dôchodcov je max 100,-



6 

€ čo je 1 200 za rok. Navrhla, aby tí čo pracujú v Rakúsku nech si lístok kúpia, ale dôchodca,
ktorý ide na nákup, návštevu, prechádzku by mal prejazd bezplatný.
p. Poláková - poprosila, nabudúce zasadnutie o ozrejmenie príprav zmien, ktoré sa už 2
mesiace robia.
Starosta vysvetlil dôvody prečo sa pristúpilo k zrušeniu preukážok a vysvetlil, že sa pracuje
na kontrole sčítania áut a hlavne osôb.
UZN Č. 16/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje bezplatný prejazd kompou pre
dôchodcov 65 a viac rokov, s trvalým pobytom v obci.
Za: O
Proti: 8 poslancov
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1 poslanec

p .. Klik vysvetlil, že z dôvodu zneužívania preukazov a priamych platieb, momentálne sa
pracuje na zlepšení kontroly, elektronického sčítavania. Preukazy sa zrušili dočasne na
polrok, uvažuje sa o zavedení nejakou inou formou.
p. Meňhartová - tiež bola proti zrušeniu preukazov, ale keď bola oboznámená prečo sa to
robí, tak je za, je to prechodné obdobie na pol roka, ak by sa zaviedli preukazy tak určite nie
tak ako to bolo doteraz. Upresnila, že nie je to o tom, že by nechceli dôchodcom dopriať,
alebo by si ich nevážili.
p. Danihel P - systém je, ale je drahý, ešte sa uvažuje o lacnejšej verzií, je zdlhavá montáž až
6 týždňov a potom skúšobná prevádzka, až potom by sa dalo uvažovať o nejakých zľavách.
Starosta - ku kontrole vozidiel uviedol, že autá sa dajú spočítať.horšie to je s osobami vo
vnútri áut.
p. Poláková - uviedla, že v čase keď začalo osočovanie kompárov, robila na OCÚ kontrolu,
kde počítala počet áut a vyúčtovanie, tak sa jej osočovanie kompárov zdá zbytočné.

Zníženie poplatku za KO - v zmysle VZN Č. 9/2022 - držiteľom ZŤP p. Rybárovi a Szabovi,
ktorí si podali písomnú žiadosť.
UZN Č. 17/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje zníženie poplatku za KO na r. 2023
v zmysle VZN č.9/2022 vo výške 10% z ceny, držiteľom ZŤP p. Rybárovi ap. Szabovi.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1 poslanec

Na otázku od občanov, či všetkým ZŤP sa znižuje, bolo odpovedané, že len konkrétne týmto
občanom, nakoľko si podali písomnú žiadosť o zníženie. Starosta doplnil, aby si občania
nemysleli, že sa na nich nemyslí, výška fekálu je 40 €, ale občania platia 25 €, zvyšok
nákladov platí obec.

p. Klik - k žiadostiam ZŠ žiada dať aj do zápisu, dotazoval školu o doplnenie a nejaké
podklady k žiadostiam, snažil sa dovolať, ale bohužiaľ za týždeň sa k odpovedi nedostal.
Považuje to za neštandartné a žiada nejakým spôsobom riešiť komunikáciu.
p. Meňhartová - tiež žiadala doplniť žiadosti, ale nedostala žiadnu odpoveď.

K bodu Č. 12.:
Ubytovňa - uviedol, že za január je v strate, takže UZN Č. 194/2022 sa neruší ostáva
v platnosti, uviedol, že ubytovňa sa teda zavrie a teraz treba hľadať čo s ňou.
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UZN č. 18/2023 - OZ obce Záhorská Ves schvaľuje a poveruje p. Lisého Jozefa ako zástupcu:' r 
obce vo výbore Urbariátu. ,j', 
Za: 8 poslancov '
Proti: O 
Zdržal sa: O 
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Urbariát - starosta .s~ rozprával s p. Nerádom, Blažkom a aj s p. Lisým, ktorý súhlas~l; Ú by
pracoval pre Urbanat, aby sa to rozhýbalo, nakol'ko v iných obciach to funguje inak.ako '
u nás. Navrhol, aby p. Lisý zastupoval obec vo výbore Urbariátu a poďakoval sa mu, '

. , , 
~ ,i . 

Neprítomný: 1 poslanec

ľoďakoval p. Hadrabovej za prácu kronikárky, ktorú robila 2 roky a zároveň pod'akoval p.
Simkovičovej Veronike, ktorá bude pokračovať ako kronikárka.
Informoval, o obnovení nájomných zmlúv s nájomníkmi v objekte 21 BI.

K bodu 13.:
Starosta - informoval, že je proti digitalizácií ČOV - samostatnej, o zaslaní stanov
a nesúhlasí, aby vo valnom zhromaždení bolo 16 ľudí. Ako člen predstavenstvaje spokojný
s ČOV, ale treba ju rozšíriť.
p. Meňhart - reagoval, že vo štvrtok sa dohodli, že digitalizáciu nebudú riešiť, lebo bude
súčasťou projektu, áno stanovy dostali, ale deň pred OZ, žiada aby podklady boli zasielané
v zmysle zákona 369.
p. Polák - tlmočil žiadosť p. Ivančíkovej o opravu plotu od pošty, je v dezolátnom stave.

K bodu 14.:
p. Meňhart - 1. zmluvu s Makytom - zase robíme neskoro, 2. inventarizácia obecného
majetku - posledné 4 roky nebola predložená OZ - poprosil, aby na najbližšom OZ predložiť
poslancom inventarizáciu majetku, 3. na stretnutí starostov - na zateplenie školy je možné
dostať 60 mil. a sú v projekte aj stavebné práce - nech starosta zistí od p. Urbaničovej či sa dá
s tým niečo robiť.
p. Meňhartová - žiada dať do zápisnice, tak ako priložil podnet na prokuratúru na HK, aby
priložil aj odpoveď prokurátora k zápisnici z OZ.
p. Annušová - rozhovorila sa o posedávaní na pomníku padlých, či by nebolo možné mládeži
umiestniť lavičky na voľné miesto pri Blažejovi, bola upozornená, že pozemok nepatrí obci.
Rozoberala situáciu v KD, či by nebolo dobré prehodnotiť situáciu, nakoľko je tam jedna
osoba na celý KD.
Bola informovaná, že problém s mládežou, ktorá robí hluk a neporiadok po zastávkach v obci,
nie je niečo nové, že OZ je momentálne nové a všetko sa nedá spraviť zrazu a naraz.
p. Balážová - upozornila, že mládež v obci sa nemá kde stretávať, ihriská sú zatvorené tak
nech sa občania nečudujú, že sa stretávajú na voľných miestach v obci, tiež podotkla, že nie
sú to len rómske deti.

p. Klik doplnil- keďže sa blíži jar a rôzne brigády chcel doplniť uznesenie.
UZN č. 19/2023 - OZ obce Záhorská Ves - realizáciou údržbových prác na ihrisku Slniečko,
v prípade úspešnej žiadosti OZ Najzápadnejšia.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O 
Neprítomný: 1 poslanec
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Starosta vyzval prítomných či sa ešte niekto chce zapojiť do diskusie, prihlásil sa p. Sloboda
HK obce.
HK obce - pripojil sa k žiadosti p. Meňhartovej, aby bola odpoveď z prokuratúry pripojená
k zápisnici oz. Vyjadril sa k podpísaniu pracovnej zmluvy, kde informoval, že naposledy
dostal mail 2.12.2022, kde mu bolo oznámené, že podpísanie pz sa nebude v dohodnutom
termíne konať, ale až po vyjadrení prokurátora a žiadne informácie. Po zasadnutí obecnej
rady, kde sa vysvetlil problém z podpisom mu v piatok prišla od zamestnankyne pracovná
zmluva s dátumom 30.11.2022, žiadal vysvetlenie, ale žiadne nedostal.
Starosta reagoval, že vysvetlenie aj termín osobný na podpis pracovnej zmluvy mu bude
oznámený.

Starosta ukončil zasadnutie oz poďakoval za účasť.



Okresná prokuratúra Malacky
Sasinkova ulica číslo 7J, 901 01 Malacky ~ r 

. B L '::'HMV ~iU: il C.J

HI..l\VNA _!:I

9 o 6 ZAHORSI<Á VES 

JUDr. Boris Šimkovič
Obec Záhorská Ves
Hlavná 29/184
900 65 Záhorská Ves

12 2022 

IJrílo yo VUjE. sT.' 
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Vec: Preskúmanie osoby hlavného kontrolóra obce a stret záujmov - potvrdenie prijatia
podnetu + upovedomenie o odložení podnetu

Dňa 05.12.2022 bol podaný Váš podnet na Okresnú prokuratúru Malacky vo veci
preskúmania osoby hlavného kontrolóra obce ajeho predpojatosti, resp. zaujatosti voči Vašej
osobe a tiež z dôvodu stretu záujmov, pretože pán Vladimír Sloboda je zároveň člen
predstavenstva organizácie ZOMOS. Zároveň mali osoby z tohto združenia, konkrétne p. Igor
Meňhart a Zdenka Meňhartová podávať na Vašu osobu rôzne podania a trestné oznámenia.
Tvrdíte, že spoločným členstvom v tomto združení ovplyvňujú názor a prácu hlavného
kontrolóra. Tvrdíte, že dochádza k porušovaniu ustanovení zákona Č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň vyjadrujete
domnienku o jeho budúcej práci a budúcom pôsobení v tejto funkcii.

Tiež uvádzate, že voľbu hlavného kontrolóra považujete za nezákonnú a s uvedeným
zvoleným hlavným kontrolórom neuzatvoríte pracovnú zmluvu, pretože prišlo k pochybeniu.

Týmto Vám v zmysle § 34 ods. 2 zákona Č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov potvrdzujem prijatie uvedeného podnetu.

Vzhľadom na charakter a obsah podnetu a Vami predložené podklady, ako aj
vzhľadom na podklady zverejňované obcou Záhorská Ves je možné o Vašom podnete
rozhodnúť na základe uvedených podkladov aj bez ďalšieho vyžiadania podkladov od obce
Záhorská Ves alebo od iného subjektu.

Oznamujem Vám, že Váš podnet na preskúmanie zákonnosti odkladám bez prijatia
prokurátorského opatrenia.

Vo svojom podnete ste namietali v prvom rade osobu hlavného kontrolóra.

K uvedenému uvádzam, že nezávislosť osoby hlavného kontrolóra je upravená ust. §
18 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 18 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov platí, že "Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať
alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnost Toto obmedzenie sa
nevzťahuje na vedeckú činnost: pedagogickú činnost: lektorskú činnost: prednášatel'skú
činnost: prekladateľskúčinnost: publicistickú činnost: literárnu alebo umeleckú činnosť a na
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správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnost'
vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnýmipravidlami kontrolnej činnosti. t c

V zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení -v znení neskorších
predpisov platí, že }} Funkcia hlavného kontrolóraje nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľomje obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona. "

Žiadnu z uvedených podmienok nezlučitel'nosti osoby hlavného kontrolóra ste
nenamietli. Odvolávať sa na jeho členstvo v inom združení alebo právnickej osobe, ktorá nie
je zameraná na podnikatel'skú činnosť, nemôže založiť dôvod nezlučitel'nosti tejto funkcie
s výkonom predmetnej funkcie v inej právnickej osobe.

Navyše, ako to vyplýva z uznesenia obecného zastupitel'stva č. 165/2022 zo dňa
29.11.2022, obecné zastupitel'stvo súhlasilo s tým, aby hlavný kontrolór vykonával
podnikatel'skú činnosť s výnimkou právnických osôb, ktorých zriaďovatel'om je obec.

Členstvom v riadiacom orgáne Združenia ZOMOS som nezistil žiadne porušenie
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Takisto akékol'vek kontakty hlavného kontrolóra s inými osobami nemozu založiť
prenesene zaujatosť osoby hlavného kontrolóra, pretože ten za výkon svojej funkcie
zodpovedá v prvom rade sám a teda nemožno od prípadnej zaujatosti iných osôb odvíjať
zaujatosť osoby hlavného kontrolóra. Samotnú osobnú antipatiu alebo predpojatosť osoby
Vladimíra Slobodu ste ani neuviedli.

Odkaz na nezávislosť a nestrannosť výkonu finančnej kontroly podľa zákona č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nepostačuje na to, aby z takéhoto všeobecného odkazu bola vyvodená konkrétna zaujatosť
osoby Vladimíra Slobodu pre výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves.

Zároveň akékoľvek dohady a domnienky, ako bude Vladimír Sloboda vykonávať
svoju funkciu do budúcnosti, sú ničím nepodložené, ide o hypotetické tvrdenia, ktoré nemôžu
založiť žiadne reálne dôvody zaujatosti.

S poukazom na uvedené skutočnosti Váš podnet odkladám bez prijatia
prokurátorského opatrenia.

Záverom však poukazujem na skutočnosť, že vo svojom podnete uvádzate, že so
zvoleným hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu nepodpíšete a tiež že nepodpíšete
predmetné uznesenie o jeho vol'be.

Poukazujem na ust. § 18 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, podľa ktorých platí, že

}} (6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovne~ zmluvy 
s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, 16b) ktorého dlžku určí
obecné zastupiteľstvopred vyhlásením voľby kontrolóra.
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(7) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavriet'
pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po
dni skončeniafunkčného obdobiapredchádzajúceho hlavného kontrolóra. "

Zároveň poukazujem na § 13 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorých platí, že

,,(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v 
lehotepodľa §12 ods. 10.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného
kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu. "

Na základe uvedeného Vás upozorňujem, že výkon uznesenia obecného
zastupitel'stva o voľbe hlavného kontrolóra nie je možné pozastaviť jeho nepodpísaním,
teda takéto uznesenie je platné a účinné a vyvoláva právne účinky aj bez Vášho podpisu ako
starostu. Zároveň podľa § 18 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ste povinný pracovnú zmluvu s hlavným kontrolórom podpísat', ak
nebolo predmetné uznesenie obecného zastupiteľstva právoplatne zrušené.

Zároveň Vám oznamujem, že preskúmanie vyhlásenia predmetnej voľby aJeJ
podmienok je predmetom iného konania, ktoré sa vedie na tunajšej prokuratúre pod sp. zn. Pd
127/22/1106, preto som ostatným námietkam z Vášho podnetu nevenoval pozornosť.
O výsledku prieskumu vo veci sp. zn. Pd 127/22/1106 budete ako dotknutá obec informovaní.
Zároveň Vás upozorňujem, že prokuratúra nemá v zmysle zákona Č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov právomoc pozastaviť účinnosť uznesenia
obecného zastupiteľstva. Z uvedeného vyplýva, že ani prebiehajúci prieskum daných uznesení
obecného zastupiteľstva nepozastavuje ich účinnosť a je potrebné sa nimi riadiť a postupovať
v zmysle ich záverov.

Týmto považujem Vaše podanie za vybavené.

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.
prokurátor
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