
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 24.11.2022

Prítomný: JUDr. Boris Šimkovič — starosta obce
Prítomní poslanci: Nechala Stanislav, Lučanský Peter, Mgr.Klik Viktor, Korych Jaroslav.
Pán Danihel Pavol prišiel až po otvorení zasadnutia OZ o 17.10 hod.
Neprítomní poslanci: Annušová Mária, Lučánsky Martin, Ing. Bartalská Mária, Kožík Pavol

Zapisovateľ: Antaličová Anna

Program:
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Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba mandátovej komisie.
Poďakovanie poslancom OZ ukončujúcim volebné obdobie.
Oznámenie výsledkovvoľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčenío zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda MVK).
Zloženie sľubu novozvolenéhostarostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Správa mandátovej komisie.
Príhovor starostu.

i

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Poverenie poslanca OZ zástupcom starostu obce.
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávaťa viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

„ Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
14.
15,
16.
17.

Určenie zastupujúceho sobášiaceho, sobášne dnia hodiny.
Zriadenie komisií, voľba predsedova členov komisií, určenie náplne ich práce.
Určenie poslancov do rady MŠa ZŠ.

Odmeny zástupcovi starostu, predsedom komisií, ostatným členom komisií, členom
rady.
Schválenie plánu zasadnutia OZ naI. polrok 2023.
Diskusia.
Záver

Otvorenie zasadnutia.
Starosta otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných.
Z dôvodu, že počet prítomných poslancov štyria neboli uznášania schopní bod 4v programe
sa presunul na bod 2.



Poďakovanie poslancom OZ ukončujúcim volebné obdobie.
Starosta poďakoval ukončujúcim poslancom obecného zastupiteľstva za ich prácu vo

volebnom období 2018 — 2022 a prítomným poslancom odovzdal ďakovné listy.
Poďakoval aj za prácu od roku 2011 kontrolórke obce.

Voľba mandátovej komisie.

Uznesenie č.140/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje mandátovú komisiu

v zložení:
1.Adámková Viera
2.Danihelová Michaela
3.Antaličová Anna

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: 0 poslancov

Oznámenie výsledkov voľby starostua volieb do obecného zastupiteľstva.

O výsledkoch volieb informovala prítomných predseda okrskovej volebnej komisie: p.
Danihelová Michaela.
Novozvolený starosta obce JUDr. Boris Šimkovič zložil zákonom predpísaný sľub a podpísal
pod text sľubu napísaného na osobitnom liste a prevzal si osvedčenie o zvolení starostu
obce.
Následne starosta prečítal znenie sľubu poslanca, ktorý podpisom pod text sľubu napísaného
na osobitnom liste podpísali vabecednom poradí všetci novozvoleníposlanci, potvrdili
slovom sľubujem a prevzali si osvedčenie o zvolení za poslanca OZ.

Uznesenie č. 141/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce JUDr. Boris Šimkovič zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva:
Balážová Lenka, Danihel Erik, Danihel Pavol, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav, Meňhart Igor,
Meňhartová Zdenka, Nechala Stanislav, Polák Peter

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: 0 poslancov



Správa mandátovej komisie.

Uznesenie č.142/2022 Mandátová komisia overila písomné potvrdenie zloženia sľubu
starostu a poslancov. Mandátová komisia zistila, že starosta a poslanci nevykonávajú funkciu
nezlučiteľnú s funkciou starostu a poslanca.

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: O poslancov

Určenie overovateľov zápisnice.

Uznesenie č. 143/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje overovateľov
zápisnice: Korych Jaroslav a Mgr.Klik Viktor

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov

Príhovor starostu.
Starosta poďakoval volebnej komisií a voličom, ktorí prišli k voľbám. Poďakoval voličom, ktorí
ho volili, ale aj ktorí ho nevolili. Veľmi si váži počet hlasov, ktoré dostal. Je to záväzná úloha
na ďalšie volebné obdobie. A je vidieť, že ľudia stoja za mnou. Napadlo maveľa čo by sa
mohlo vybudovať napr. budova obecného úradu, CVČ, fasády, cesty chodníky...
Ale najdôležitejším bodom je, aby sme ťahali za jeden povraz. Poslanci, vy potrebujete mňa
a ja vás. Rozhodne treba, aby sme spolu komunikovali. Ja by som vás z celého srdca žiadal,
prestaňme občanovohováraťna sociálnych siatiach, ale treba to povedať rovno doočí.
Ďakujem, že ste ma vypočuli.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Mgr.Klik Viktor žiada doplniť vbode 14. schválenie rokovacieho poriadku komisiípri
obecnom zastupiteľstve v Záhorskej Vsi.

Uznesenieč. 144/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje program
ustanovujúceho zasadnutia. /Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: O poslancov Ť

Neprítomný: O poslancov
.



Poverenie poslanca OZ — zástupcu starostu obce.

Uznesenie č. 145/2022 Starosta obce poveruje poslanca Pavla Danihela zástupcom starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi berie na vedomie.

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: O poslancov

Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávaťa viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Uznesenie č. 146/2022 Starosta obce písomne poveruje poslanca Pavla Danihela zvolávaním
a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade podľa 8 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení
neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi berie na vedomie.

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: O poslancov

Novozvolené Obecné zastupiteľstvo sa na pracovnom stretnutí dohodlo, že nebude
zriaďovať obecnú radu.
Uznesenie č. 147/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi nezriaďuje obecnú radu.
Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov

Určenie zastupujúceho sobášiaceho, sobášne dni a hodiny.

Uznesenie č. 148/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi určuje zastupujúceho
sobášiaceho poslanca Pavla Danihela.

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: O poslancov

Uznesenie č. 149/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje sobáše vykonávať
v sobášnej miestnosti na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi v sobotu, sobášne hodiny od 14.00
hod do 16.00 hod.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov



Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov

Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií, určenie náplneich práce.
Uznesenie č. 150/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi
A. zriaďuje
finančnú komisiu
B. volí
a) predsedu finančnej komisie: Mgr. Klik Viktor

b) členov finančnej komisie: a) poslancov: Meňhart Igor, Danihel Pavol, Polák Peter

b) z radov obyvateľov obce: Bajtek Andrej, Ing. Kňazeová Beňová Lucia,
Lučánska Janka, Uherková Zuzana

c) tajomník: Danihelová Michaela

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 0 poslancov

Uznesenie č. 151/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi

A. zriaďuje
stavebnú, dopravnúa plánovaciu komisiu
B. volí
a) predsedu stavebnej komisie: Polák Peter

b) členov stavebnej komisie: a) poslancov: Korych Jarosla, Danihel Erik

b) z radov obyvateľov obce: Ing. arch Černický Slavomír, Ivancsíková Miroslava
Poláková Adriana

c) tajomník: Antaličová Anna

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov

Uznesenie č. 152/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi

A. zriaďuje
komisiu životného prostredia a odpadového hospodárstva
B. volí
a) predsedu komisie ŽP a odpadového hospodárstva: MeňhartIgor
b) členov komisie životného prostredia: a) poslancov: Balážová Lenka, Polák Peter

b) z radov obyvateľov obce: Mgr. Trstenská Zuzana, PhD., Bc. Jánoš Radoslav,
Lím Peter

c) tajomník: Orgoňová Stanislava

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov



Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: 0 poslancov

Uznesenie č. 153/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi
A, zriaďuje
kultúrno - športovú komisiu
B. volí
a) predsedu športovo — kultúrnej komisie: Korych Jaroslav

b) členov športovo— kultúrnej komisie: a) poslancov: Nechala Stanislav, Danihel Erik, Balážová Lenka

b) z radov obyvateľov obce: Turzová Miriam, Lučánsky Martin, Bc. Bencová Natália,
Varga Peter, Ozábalová Jana

c) tajomník: Adámková Viera

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: O poslancov

Uznesenie č. 154/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi
A. zriaďuje
sociálnu, bytovú a školskú komisiu
B. volí
a)predsedu: Meňhartová Zdenka

b)členov komisie a)z radov poslancov:Nechala Stanislav, Danihel Pavol, Danihel Erik, Mgr. Klik Viktor

b)z radov obyvateľov obce: Miškerníková Anna, Tereňová Alexandra, Mgr. Jurík
Vladimír, Poláková Adriana, Koleszárová Silvia

c)tajomník: AdámkováViera

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov

Uznesenie č. 155/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi berie na vedomie
komisiu na ochranu verejného záujmua volí
a)predsedu komisie: Danihel Pavol

b)členov komisie: Nechala Stanislav, Meňhart Igor

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: O poslancov

Náplne práce uvedených komisií sa budú schvaľovaťna zasadnutí OZ 14.12.2022,z dôvodu,že si
všetci poslanci nenaštudovali Rokovací poriadok a neboli k rokovaciemu poriadku žiadne
pripomienky.



Pripomienky k Rokovaciemu poriadku treba predložiť do podateľne obecného úradu Záhorská Ves,
ktoré sa budú prerokovávať na zasadnutí OZ 14.12.2022.

Určenie poslancov do rady MŠ a ZŠ.

Uznesenie č. 156/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje, že členom rady v Materskej
škole v Záhorskej Vsi z radov poslancov bude Mgr.Klik Viktor.
Termín od 01.12.2022

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov

Uznesenie č. 157/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje, že členom rady v Základnej
škole v Záhorskej Vsi z radov poslancov bude Danihel Erik.
Termín od 01.12.2022

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 0 poslancov

Odmenyzástupcovi starostu, predsedom komisií, ostatným členom komisií.

Uznesenie č. 158/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje:

a) odmenu zástupcovi starostu obce: 50,- Eur/mesiac

Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (p. Danihel Pavol/
Neprítomný: O poslancov

b) odmeny predsedom komisií : 15,- Eur a zamestnancom OcÚ / 1 zasadnutie

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: O poslancov

c) odmeny ostatných poslancov v komisii: 10,-Eur/1 zasadnutie

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: 0 poslancov

d) odmeny členov komisií z radov obyvateľov obce: 10,-Eur/1 zasadnutie

Ty



Za: 5 poslancov
Proti: 4 poslanci ( p. Nechala Stanislav, Polák Peter, Danihel Erik, Danihel Pavol)
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: 0 poslancov

e) odmeny poslancom a zamestnancom za zasadnutie OZ: 20,-Eur/1 zasadnutie

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov

f) odmena zapisovateľovi zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva: 15,-Eur/1
zasadnutie

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomný: O poslancov

Schvaľovanie odmeny Zboru pre občianske záležitosti.

Uznesenie č. 159/2022 Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje Zboru pre občianske
záležitosti odmeny
za každý pohreb 10,-Eur/ pre každého člena
za každý sobáš—10,-Eur/ pre každého člena
za každý zápis 10,-Eur/ pre každého člena
za iné obrady 10,-Eur/ pre každého člena

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov

Schvaľovanie odmenypre kronikára.

Uznesenie č. 160/2022 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kronikárovi obce za vedenie kroniky
polročnú odmenuvo výške 500,-Eur/hrubá mzda.

Za: 9 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov

Odmenaza prípravu Záhorského hlásnika sa po diskusii presúva na budúce zasadnutie OZ.

Schválenie plánu zasadnutia OZ naI. polrok 2023.

Starosta žiada, aby do 14. 12. 2022 poslanci pripravili termíny zasadnutia na I. polrok 2023

Diskusia.

P. Miškerníková sa pýta, že bolo v pozvánke schválenie platu starostu a prečo sa neriešil.
Starosta odpovedal, že v pozvánke plat starostu nebol, z dôvodu,že jeho plat bol schválený pred



voľbami starými poslancamiOZ a pred schválení programu sa pýtal, či chcete doplniť program.
p. Meňhart povedal, že emailom na obec zaslal žiadosť o doplnenie bodu programu- plat starostu.
Starosta odpovedal, že za 20 rokov funkcie starostu mi chceteznížiť plat, nemá s tým problém.

p. Danihel Pavol oznámil starostovi, že zistil čiernu skládku pri Morave a povie mu aj meno osoby kto
ju urobil.
K uvedenej problematike čiernych skládok sa pripojili aj ďalší spoluobčania.
Starosta žiada všetkých občanov, keď zistia čierne skládky, aby to telefonicky nahlásili, v prípade
ukázali osobne starostovi. Nahlásené čierne skládky boli vždy ihneď pracovníkmi obecného úradu
zlikvidované.
Nič neriešite osobne, všetko cez sociálne siete. Viete aj mená občanov,ktorí uvedené skládky robia,
ale nikto nič nepovie.
Občania mali výhrady k telefonickému nahlasovaniu, že uvedené problémy budú riešiť emailovou
komunikáciou.
p. Miškerníková — pre ňu je lepšia emailová komunikácia z dôvodu, že má doklad o nahlásení
v prípade riešení problému.
Starosta nevidí problém v telefonickej komunikácií, lebo ak mu niekto zavolá, alebo príde za ním
osobne, môžu situáciu riešiť ihneďa nie vypisovaťsi.
p. Trstenská — obec musí riešiť čierne skládky. Starosta odpovedal, že ak príde osobne za ním so
zistením čiernej skládky do hodiny bude skládka odstránená.

Záver.

Starosta poďakoval všetkým prítomným a zasadnutie ukončil.

Overovatelia: Mgr. Viktor Klik

Jaroslav Korych

Ad2071 fo
Zapísala: Antaličová Anna


