
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZÁHORSKÁ VES
ZO DŇA 14.12.2022 o 18,OOhod. v BUDOVE CENTRA VOĽNÉHO ČASU.

Prítomní poslfnci: BalážováLenka,Danihel Erik,Danihel P~YQI, KQry~h Jaro51avJ Mer.Klik Viktor,
Meňhartová Zdenka, Meňhart Igor, Polák Peter, NechalaStanislav,v počte 9 poslancov

Starosta obce: JUDr.ŠimkovičBoris

. Neprítomní poslanci: ---

". Overovatelia zápisnice: Polák Peter, Meňhart Igor

Zapisovatel':Annušová Veronika

PROGRAMZASADNUTIA:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schval'ovanieprogramu + overovatelia zápisnice
3. Správy komisií
4. Rozpočtovéopatrenie Č. 7/2022
5. Rozpočet na rok 2023 - schvaľovanie
6. VZNč.4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školskýchzariade

niach
7. VZN č.s/2022- o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a na žiaka

v školsk.zariadení na území obce ZáhorskáVes
8. VZNč.6/2022 - o miestnom poplatku za rozvoj od 01.01.2023
9. VZNč.7/2022 - o dani z nehnuteľností na r.2023
10. VZNč.8/2022 - o dani za ubytovanie
11. VZNč.9/2022 - o miestnom poplatku za KO a DsO
12. VZN č. 10/2022 - daň za psa
13. VZN č. 11/2022 - za užívanieverejného priestranstva
14. Rokovacíporiadok komisií - schval'ovanie
15. Pridelenie bytu v objekte 21BJ
16. Informácie starostu obce
17. Diskusia
18. Záver.

LOtvorenie zasadnutia OZ

Starosta obce privítal všetkých prítomných. Prečítal program zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený
a riadne vyvesený a žiada prítomných o vyjadrenie k programu.
Pod uznesenímč.183/2022 poslanci OZ schvaľujú horeuvedený program zasadnutia OZ v počte:
Za: 9 poslancov
Pripomienka poslanca p.Meňharta:
Nakoľko hore uvedený program je už doplnený o ďalších 5 bodov, je nutné schváliť pôvodný program
zasadnutia, ktorý bol zverejnený dňa 9.12.2022.
V programe chýbal bod: schválenie rozpočtu na r.2023, zapracovanie pripomienok k dani za psa,
sadzobníku poplatkov, za užívanieverejného priestranstva, miestneho poplatku za KO a DSO a dane
z nehnutel'ností.
Pod uznesenímč.184/2022 poslanci OZ schvaľujú pôvodný program zasadnutia zverejnený dňa
9.12.2022 v počte Za: 9 poslancov.
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2. Schvaľovanie overovatel'ov zápisnice
Starosta obce navrhuje za overovateľov zápisnicez radu poslancov: p.Meňharta a p.Poláka.

Pod ~ ~íiiním ijlin~(mn ~mlnn[1 DI mmJ[IJ [O~mO~m~rMi ,í~i!~·!e:
p.Meňharta a p.Poláka Petra v počte Za: 7 poslancov, 2 poslanci sa zdržali (overovatelia).

3. Správy komisií:
Za kultúrno-športovú komisiu správu vypracoval a predniesol p.Korych. Komisiamala dve stretnutia,
kde preberali prípravy na ples. PaniOzábalovánavrhuje vyrobiť bustu našej rodáčky Lucie Popp.
Z akcií spomína: dňa 3.12.2022 varenie gulášu s 10 tímami, požehnanie Betlehema a vianočného
venca p. farárom, vystúpenie detí a spevokolu Uhranka, dňa 10.12.2022 Vítanie Mikuláša
a Vianočné trhy, varenie kapustnice s 10 tímami, po celý čas bolo zabezpečenéobčerstvenie. Večer
privítali Mikuláša s anjelmi a čertom. Vel'képoďakovanie patrí usporiadateľom a iniciátorom,
podpora detského ihriska Gaštanko s Natáliou Bencovou,zabezpečovateromobčerstvenia, rybárom
a všetkým účinkujúcim. Starosta sa pripája s poďakovaním všetkým členom KŠK a ostatným
iniciátorom.
Za finančnú komisiu správu predniesol poslanec Mgr.Klik - 2x zasadnutia komisie, na ktorých
prerokovali pripomienky k návrhu rozpočtu a rozpočtovému opatreniu č.7, dňa 5.12.2022 prejednali
3 body k zvýšeniu poplatkov:
-pripomienky k VZNo dani z nehnutel'ností §6 bod 1): bod d}, el, f) z 0,23 na O,2S€, bod c) z O,70€na
0,90€, bod g) z 0,90 na 1€, bod h) z 1,23€ na l,SO€,
- pripomienky za služby pre občanov aPO: zľavaz poplatku za vývoz fekálií z 21,- na 2S,-€ a PO 40,
€, k VZN za psa - poplatok na 8,-€, k VZN za verejné priestranstvo z poplatku 0,40 na O,SO€,
- FK zostáva riešiť 2 úlohy: valorizáciu miezd vo verejnej správe a Jeseneživota,

a finančnú situáciu za prenájom bytových a nebytových priestorov.
Starosta obce pridáva informáciu ohľadom možného prevodu zariadenia Jeseneživota, že po
prejednaní s p.Lukáčovou hľadajú riešenie na odľahčenie rozpočtu formou príspevkov z BSK,
prípadne odkúpenie budovy Jeseneživota. Rokovaniasa zúčastnil i podstarosta P. Danihel.

PoslanecKorych upozorňuje na spoločné stretnutie dňa 19.12.2022 ohľadom organizovania repr.
plesu.
Za stavebnú komisiu správu predniesol p.Polák-1 zasadnutie:
- prerokovali 4 žiadosti s legalizácioustavieb a bola informovaná o priebehu realizácie k rekonštrukcii
vQrQjnQho pr;Q!:tran!:tva pr<>d obecným é.r"~Qm, •• V r.~O~5 O roz:l~op6vke plynovodu v ObCI,

- starosta obce doplňa informáciu ohľadom plynovodu: rozkopávka povedie cez nový chodník a cestu
V zákostolí. Prísľub od Plynární: všetky rozkopávky dať do pôvodného stavu.

Za sociálnu, bytovú a školskú komisiu - správu predniesla p.Meňhartová -1 zasadnutie, informuje
o programe zasadnutia, činnosti a predstavy komisie. Na základe stretnutí v mesiaci 01/2023
nadviažu spoluprácu s riaditel'kami MŠ a ZŠ k školskej problematike. K bytovej otázke poukazujú na
podmienky žiadatel'ov o byt, uprednostňujú obyvatel'ov s trvalým pobytom v ZV, odporúča vybraného
žiadatel'ap.TomáškaDenisa. Ďalej podáva informácie ohľadom budúcej činnosti v komisii. Ďalej
navrhuje uviesť článok do Hlásnikaohľadom podmienok prijatia uchádzačao byt v 21BJ.

Starosta obce informuje, že podmienky prijatia uchádzačao byt sú 20-ročné, finančná zábezpekabol
celý problém. Bytová komisia poctivo pracovala. 21BJ nie je sféra sociálna.

Za komisiu ŽP - správu predniesol p.Meňhart - 1 zasadnutie, informuje o zosúladenídopr.označenia
obce v súlade s pasportizáciou obce, odstraňovanie čiernych skládok, o poškodenej hrádzi
Slovenskémuvodohospodárskemu podniku, riešili pripomienky k VZN o odpade, poukazuje na zber
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nebezpečného odpadu, neuskutočnil sa ani jeden vývoz, je nutné preškoliť pracovníka na Zbernom
dvore k prevádzkovému poriadku a zvyšovaniecien za odvoz fekálií riešiť optimalizáciou nákladov,
zefektívniť postupy a hl'adaťalternatformy energie. Chýbadigitalizácia ČOV, ktoré schválilo bývalé
OZ. Vstupný merač nie je namontovaný, treba investovať do opráv a modernizácie ČOV. Na svojom
zasadnutí prekonzultovali volbu hlavného kontrolóra.

Pod uznesenímč. 186/2022 poslanci OZ berú na vedomie správy komisií v počte Za: 9 poslancov.

4.Rozpočtové opatrenie č.7/2022 - Mgr.Klik za finančnú komisiu predkladá 2 varianty opatrení: "A" a
IIB", 
Na podnet p. Meňhartovej, ktorá vyjadruje nesúhlas s odobratím finanč.prostriedkov z projektu
Malá ulička - Spojná ulica, nakoľko OZ odsúhlasilo finančné prostriedky na uvedené projekty
a zároveň nesúhlasí s projektom priestranstva pred Obecným úradom. Toto rozhodnutie je
nedomyslené, bez projektu, urýchlené, nie je legalizované a chýba stavebné povolenie. Upozorňuje,
že projekty sa majú chystať v predstihu, schválené s finančným rozpočtom a projektom. Je za
variantu "B" - navýšenie finančných prostriedkov pre MŠ. K názoru sa prikláňa i p.Meňhart
priestranstvo pre budovou OCÚ - do tohto projektu nie sú narátané všetky náklady a nesúhlasí
s realizáciou projektu.

Hlasovanie poslancov za variantu "Bil rozpočtového opatrenia č.7/2022 pod uznesením č.1B7/2022:

Za: 3 poslanci - p.Balážová, p.Meňhart a p.Meňhartová,
Proti: 4 poslanci - p.Danihel Erik, p.Danihel Pavol,p.Nechala a p. Polák,
Zdržalsa: 2 poslanci - Mgr.Klik a p.Korych,
Neprítomný: O poslancov

Hlasovanie poslancovza variantu "A" rozpočtového opatrenia č.7/2022 pod uznesením Č. 188/2022:

Za: 6 poslancov- p.Danihel Erik, Danihel Pavol, Mgr.Klik, p.Korych, p.Nechala a p.Polák,
Proti: 3 poslanci - p.Balážová,p.Meňhart, p.Meňhartová,
Zdržal sa: O poslancov,
Neprítomný: O poslancov.

Pod uznesením č.1B9/2022 OZ berie na vedomie zmeny Návrhu rozpočtu n", r.2023 o d p.Me ňhnrte

a p.Meňhartovej:

Položkavýdavková Návrh Úprava Rozdiel
Jednorazováfinančná
výpomoc 0,00 1.000,00 1.000,00
Odmeny za
mimoprac.pomeru 7.000,00 6.000,00 - 1.000,00
Spolu: 0,00

Položkapríjmová Návrh Úprava Rozdiel

Príjem za služby
kompa 450.000,00 470.000,00 20.000,00
Spolu: 20.000,00
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Hlasovanie:
Za: 9 poslancov.

S.Rozpočetobce Záhorská Ves na r.2023:
Pod uznesením č. 190/2022 poslanci OZ schval'ujú:

a) rozpočet obce na rok 2023:

Bežnépríjmy obce:
Bežnépríjmy PČ:
Bežnépríjmy RO:
Kapitálové príjmy obce:
Príjmy finančných operácií obce:

2.012.994,-€
475.100,-€

21.300,-€
1.000,-€

49.020,-€

Celkové príjmy obce + RO: 2.559.414,-€

Bežnévýdavky obce:
Bežnévýdavky PČ:
Bežnévýdavky RO:
Kapitálové výdavky obce:

1.380.740,-€
337.564,-€
661.474,-€

3.000,-€
Výdavky finančných operácií obce 32.835,-€

Celkové výdavky obce + RO: 2.464.113,-€

Hlavný kontrolór Vladimír Sloboda predkladá stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Obce
ZáhorskáVes na roky 2024 -2025 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a odporúča obecnému
zastupitel'stvu Obce ZáhorskáVes schváliť návrh rozpočtu ObceZáhorskáVes na rok 2023 a zobrať na
vedomie návrh rozpočtu Obce ZáhorskáVes na roky 2024 a 2025.

b) Berú na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 v počte Za: 9 poslancov.

Obecné zastupitel'stvo obce ZáhorskáVes schvaľuje neuplatňovanie programovej štruktúry obce, t.j.
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry na rok 2023 pod uznesením č.
191/2022 v počte Za: 9 poslancov. Zodpov<:!dný : starost •• obce.

Obecné zastupitel'stvo obce ZáhorskáVes schval'uje pod uznesenímč.192/2022 výšku dotácie na rok
2023 pre:

l.Rodičovské združenie pri ZŠ v Záhorskej Vsi:
2.Dobrovol'nýhasičskýzbor Záhorská Ves (Plameň)
3.Jednota dôchodcov na Slovensku,ZákladnáorganizáciaZáhorskáVes
4.5tolnotenisový klub ZáhorskáVes
s.Slovenský pol'ovníckyzväz,Pol'ovníckezdruženie ROZKVET
6.Slovenskýrybársky zväz-Miestna organizáciaZáhorie, Obvodná organizácia

3.000,-€
500,-€
500,-€
500,-€
SOO,-€

ZáhorskáVes
7.0Z Najzápadnejšia, ZáhorskáVes
V počte Za: 9 poslancov

500,-€
SOO,-€
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Obecné zastupitel'stvo obce ZáhorskáVes schvaľuje pod uznesením č. 193/Z0ZZlimitvo vykonávaní
rozpočtového opatrenia v roku 2023, ktoré je oprávnený vykonať starosta obce nasledovne:
Starosta obce môže vykonať v mesiaci rozpočtové opatrenia maximálne do výšky 1.000,-€
v jednotlivých položkách schváleného rozpočtu okrem dotácie a miezd, celková výškaschválených
príjmov a výdavkov musí zostať nezmenená. Súčetvykonaných rozpočtových opatrení nesmie

v mesiaci prekročiť čiastku 3.000,-€. Starosta o vykonaní rozpočtového opatrenia informuje OZ na
jeho najbližšom zasadnutí. Zodpovedný starosta obce.

V počte Za: 9 poslancov

Starosta obce podáva informáciu ohľadom ubytovne, ktorá pohlcuje veľké výdavky na prevádzku,
Mgr.Klik pridáva informáciu: i po úprave cien za ubytovanie, neoplatí sa obci realizovať chod
ubytovne.

Pod uznesením č.194/Z022 Obecné zastupiteľstvo obce ZáhorskáVesschval'uje pozastavenieživnosti
na prevádzkovanie ubytovne od 01.01.2023 do 31.12.2023 v počte Za: 9 poslancov. Zodpovedný:
starosta obce.

6. Pod uznesením Č. 195/2022 Obecné zastupiteľstvo obce ZáhorskáVesschvaľujeVZN č. 4/2022
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školskýchzariadeniach v počte Za: 9
poslancov.

7. Pod uznesenímč.196/2022 Obecné zastupiteľstvo obce ZáhorskáVesschvaľuje VZN č.5/2022
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školskýchzariadení na území obce
ZáhorskáVes v počte Za: 9 poslancov.

8. Pod uznesenímč.197/2022 Obecné zastupiteľstvo obce ZáhorskáVes schvaľujeVZNč.6/202Z
o miestnom poplatku za rozvoj v počte Za: 9 poslancov.

9. Pod uznesením č.198/2022 Obecné zastupiteľstvo ZáhorskáVes schval'ujeVZNč.7/2022 o dani
z nehnutel'nosti na r.2023 v počte Za: 9 poslancov.

10. Pod uznesením č.199/2022 Obecné zastupitel'stvo obce ZáhorskáVes schvaľujeVZN č.8/2022
o dani za ubytovanie v počte Za: 9 poslancov.

ll. Pod uznesením č.200/2022 Obecné zastupiteľstvo obce ZáhorskáVes:
a) berie na vedomie pripomienky k Návrhu VZNč.9/2022 - o miestnom poplatku za KO a DSO,
b) súhlasíso zapracovaním pripomienok do VZNč.9/2022,
v počte Za: 9 poslancov.

Pod uznesením č.201/2022 Obecné zastupiteľstvo obce ZáhorskáVes schvaľujeVZNč.9/2022
o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v počte Za: 9 poslancov.

12. Pod uznesením č.202/2022 Obecné zastupiteľstvo obce ZáhorskáVes:
a) berie na vedomie pripomienky k návrhu VZNč.10/2022 - daň za psa,
b) súhlasíso zapracovaním pripomienok do VZNč.10/2022,
v počte Za: 9 poslancov.

Pod uznesenímč.203/2022 Obecné zastupiteľstvo obce ZáhorskáVes schval'ujeVZNč.IO/2022-daň
za psa v počte Za: 9 poslancov.
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13. Pod uznesenímč.204/2022 Obecné zastupitel'stvo obce ZáhorskáVes:
a) berie na vedomie pripomienky k Návrhu VZN č.ll/2022 - daň za užívanieverejného priestranstva,
b) súhlasí so zapracovaním pripomienok do VZN č.ll/2022,
v počte Za: 9 poslancov.

Pod uznesenímč.205/2022 Obecné zastupitel'stvo obce ZáhorskáVes schval'ujeVZNč.11/2022 daň
za užívanieverejného priestranstva v počte Za: 9 poslancov.

14. Starosta obce sa prihovára k členom obecného zastupitel'stva: pracujú už 1 mesiacv komisiách,
čaká na ich vyjadrenie k rokovaciemu poriadku komisií.
PoslanecDanihel Erik pripomienkuje k bodu č.3 čl.č.4 rokovacieho poriadku komisií:
-rokovanie komisií sú verejné
-členovia komisií z radu občanov by nemali mať vôbec rozhodovaciu právomoc - protestuje.

Pod uznesenímČ. 206/2022 Obecné zastupitel'stvo obce ZáhorskáVes schval'uje rokovací poriadok
komisií pri OZ v ZáhorskejVsi v počte Za: S poslancov (p.Balážová,Mgr.Klik,p.Korych, p.Meňhart,
p.Meňhartová),
Proti: 3 poslanci (p.Danihel Erik, p.Nechala, p.Polák]
Zdržal sa: 1 poslanec (Danihel Pavol)
Neprítomný: O poslancov

15. Pod uznesenímČ. 207/2022 Obecné zastupitel'stvo obce ZáhorskáVesodporúča a súhlasí, aby
starosta obce uzatvoril nájomnú zmluvu na prenájom obecného nájomného bytu v objekte 21 BJ
s p.Tomáškom Denisom od termínu 01.01.2023 v počte Za: 9 poslancov.

Vyhlásená prestávka zasadnutia OZ 5 minút.

Po upozornení poslanca Mgr.Klika o nesúlad uzneseníObecné zastupitel'stvo ruší prijaté uznesenie
č.198/2022 o VZN č.7/2022 ( tým, že bolo odsúhlasené bez pripomienok) a berie na vedomie
pripomienky k Návrhu VZNč.7/2022 o dani z nehnutel'ností na r.2023 a súhlasí so zapracovaním
pripomienok k VZN č.7/2022 pod uznesenímč.208/2022 v počte Za: 9 poslancov.

Pod uznesenímč.209/2022 Obecné zastupitel'stvoobce ZáhorskáVes schvaľuje Sadzobníkpoplatkov
za služby poskytované obcou občanom a právnickým osobám s platnosťou od 1.1.2023 v počte Za. 9
poslancov.

V nadväznosti na uznesenie č.208/2022 Obecné zastupitel'stvo schvaľuje pod uznesenímč. 210/2022
VZN č.7/2022 o dani z nehnutel'ností na r.2023 a súhlasív zmysle pripomienok VZN č.7/2022 v počte
Za: 9 poslancov.

16. Starosta obce informuje o dôležitých termínoch v mesiaci 01/2023:
21.01.2023 vyhlásené Referendum a
28.01.2023 sa bude konať Ples - usporiadatel'om bude Obec ZáhorskáVes,

a doplňa uznesenieč.211/2022, že Obecné zastupitel'stvo obce ZáhorskáVes berie na vedomie
navrhovaný Plán zasadnutí Obecného zastupitel'stvaZáhorskáVes na I.polrok 2023:
7.2.2023,28.3.2023,9.5.2023 a 20.06.2023,
v počte Za: 9 poslancov.
17. V diskusii sa prihlásil o slovo poslanec p.Meňhart s otázkou na starostu obce: čo sa deje a ako
pokročila digitalizácia zariadenia na ČOV, získala sa aj dotácia. Starosta obce bude informovať na

h
I

. ,
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budúcom zasadnutí OZ, t.Č. nemá dostupné informácie,
Ing.Búdová sa informuje, či obec nemôže zverejniť pohl'adávkyobčanov, aj právnických subjektov.
Nakoľko sa blíži koniec roka, pohľadávky z radu občanov by mohli byť zverejnené: za vývoz popol'níc
a na daniach z nehnuteľností,
z radu prítomných občanov p.Klenková poukazuje na výdavok za navrhovanú bustu pre L.Popp na
ulici, ktorá je zaplavená pri každom pršaní.Odtokové kanály sú upchaté a nikto ich nečistí. Bustu
navrhuje umiestniť na námestie pred CVČ.

Stavebná komisia riešila odtokové rúry do kanála a p.Lisýpridáva informáciu, že celý problém sú
drenážne rúry, ktoré sa prerazili. Starosta obce navrhuje krtkovanie odtokových rúr.

p.Klenková poukazuje na poplatok za vývoz fekálií, ktorý sa znova zvyšuje o 4,-€, už je schválený na
25,-€. Navrhuje poriešiť a prehodnotiť tento poplatok. PoslanecDanihel Erikjej podáva informáciu,
že je to polovičný poplatok, ktorý občan dopláca, pretože plná cena za vývoz fekálií je určená na SO,-€
a musí si uvedomiť ako sa navýšili ceny PHM.

p.Klenková zároveň poukazuje na vývoz popolníc, nakoľko má začipovanú nádobu a bolo sľúbené, že
platiť sa bude toľko, koľko sa vyvezie konkrétne občanovi. Poslanecp.Meňhart podáva informáciu:
celý rok 2023 bude skúšobný a poplatok bude vystavený v litroch odpadu, tak ako doteraz. Na konci
roka bude odpad vyhodnotený podl'ačipu a váženie bude v kg alebo tonách, teraz váženie prebieha
za celú obec, občan platí preddavok za vývoz odpadu a na konci roka bude vyhodnotenie. Jednása
komunál, aj triedený odpad. Musia sa zohľadniť nové podmienky vývozu, podpísať novú zmluvu na
vývoz odpadu. Zároveň oboznamuje o rozhodnutí komisie a návrhu pre OZ, že z dane za psa sa
použijú na sáčkypre exkrementy od psov, ktoré by mali byť umiestnené po obci.

Starosta obce vyzýva prítomných, či majú ešte nejaký dotaz v rámci diskusie. Nikto sa neprihlásil, tak
starosta obce oboznamuje verejnosť, že sťažnosťoznamovateľa Igora Meňharta podaná na Okresnú
prokuratúru v Malackách bola neopodstatnená (spáchanie prečinu zneužívaniaprávomoci verejného
činiteľa ohľadom zmluvy pracovného zariadenia Bobcat pre zberný dvor), vyšetrovateľ zamietol túto
sťažnosť a
- ďalší podaný podnet na porušenie zákonnosti ohľadom voľby hlavného kontrolóra p.Slobodu od 2
nemenovaných občanov na Okresné riaditeľstvo PZ,
- ďalej informuje, že sám ako osoba podal na Okresnú prokuratúru podnet na preskúmanie
predpojatosti, zaujatosti a nenávisti voči nemu ako starostovi, ako aj stret záujmu funkcie hlavného
kontrolóra obce ZáhorskáVes v osobe p.Slobodu,
-starosta obce žiada, aby boli podnet na preskúmanie a rozhodnutie Okresnej prokuratúry súčasťou
zápisnicezo zasadnutia OZ.

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva ZáhorskáVes.
Starosta obce po svojom monológu odmietol udeliť slovo poslancovi Meňhartovi.

Overovatelia:

p.Polák Peter:

p.Meňhart I

, Z q _ 1 r . '( Q '«(_

V Záhorskej Vsi, dňa 14.12.2022



HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ZÁHORSKÁ VES

STANOVISKO
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu

obce na roky 2023 - 2025

V zmysle § 18f, odsek l, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

predkladám

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Obce Záhorská Ves
na roky 2024 - 2025 a k návrhu rozpočtu obce lna rok 2023:

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024 -
2025 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 (ďalej len "odborné stanovisko")
bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na
roky 2024 - 2025 a návrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý bol spracovaný v
súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Alt VÝCHODiSKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia
predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024 - 2025 a
návrhu rozpočtu obce na rok 2023 (ďalej len "návrh rozpočtu") z dvoch
hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu zohľadŕiuje aj ustanovenia zákonov:
" č. 493/2011ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
• č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálny odpad a drobné stavebné odpady
• Č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov

územnej samospráve
• Č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a

školských zariadení a ostatné súvisiace právne normy.
4t Č. 365/2022 Z. z. ktorým sa mení a doplňa zákon Č. 583/2004 Z. z. o

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

oo
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Návrh rozpočtu bol spracovaný na základe aktuálne platných ~šeolbs(!;ll"il®
zilvä~llilých ll1lalll'Baldeli"llo olblce, a to najmä:

a) VZN č. 3/2008 o výškepríspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školskýchzariadeniach v zriadovatelskej pôsobnosti obce Záhorská Ves,

b) VZN č.5/2021 o poskytovanísociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad
zasociálne služby,

c) VZN Č. 6/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebnéodpady na rok2022

d) VZNč. 7/20210miestnom poplatku za rozvojna území obceZáhorskáVes
e) VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

materskejškolya nažiakaškolskýchzariadení na územíobceZáhorská Ves

Odporúčam však v návrhu rozpočtu zohl'adniť aj dopad prijímaných VZN
pre rok 2023,ktoré budú mať vplyv na príjmy a výdavky obce.

Návrh rozpočtu bol zverejnený vobci, a to na webovomsídle obce a na
úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením,
a to dňa 29. novembra 2022v s~~aJde si § 9 O~§O 2 &ái!{@Iľil~ č. ~~~n~9)@ g:[í».
e ebecnern ii::Ii"OtaldeIlilD.

Návrh rozpočtu na rok 2023 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie
v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej
republiky kč. MF/0l0175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení opatrení vydaných
v rokoch 2005 - 2022,ktoré sú záväznépri zostavovaní rozpočtov územnej
samosprávy.

Návrh rozpočtu na rok 2023je predložený na schválenie v rozsahu podla
ustanovenia zákona 583/2004 v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 4
ktorý ustanovuje že: "Rozpočet obce sa predkladá na schválenie OZ v
členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie". Táto podmienka bola zo strany obce dodržaná.
Obdobne je dodržaná podmienka zák. 583/2004 § 10, ktorý ustanovuje, že
rozpočet má byť členený na a) bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné
výdavky) b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) a
c) finančné operácie.

Obec v súlade s § 4 ods.5 zák.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy neuplatňuje programový rozpočet.

2
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B. VÝCHODiSKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2022. V
súčasnosti nie je možné presnejšie odhadnúť príjmy z podielových daní
a zároveň je možné, že bude ešte prijatá legislatíva, ktorá bude mať priamy
vplyv na ich vývoj. Pri plánovaní príjmov v rozpočte sú zohl'adnené príjmy,
ktoré obec predpokladá.

Co TvORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podl'a zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v členení podľa § 9 ods. l citovaného zákona na:

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2023,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok

2024,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet

podľa písmena b) - rok 2025.

Viacročný rozpočet na roky 2024 - 2025 je zostavený v rovnakom členení, v
akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet
obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 2023 - 2025 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vnútorne členený na:

d) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
e) kapitálový rozpočet, t.]. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
f) finančné operácie.

Z predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 - 2025 nie je
zrejmé, či sú v ňom vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania
prenesených kompetencií štátu a k základnej škole.
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Na schválenie je, predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023
- 2025 a návrhu rozpočtu obce na rok 2023 na úrovni hlavných kategórii
ekonomickej klasifikácie. Po rekapitulácii jednotlivých kategórií predložený
návrh rozpočtu predstavuje celkom:

lPl~z~((j)alO>~é [l'ti)1lcy ~©)2l 2@~~ ~(\»,,!S 
fBe~ltllé IPlľojmy e®~rr«@m 2.489.394,00 2.613.863,70 2.744.556,89
!B®žltllé vjdlC)~~ ce~rr«cm 2.419.778,00 2.540.766,90 2.667.805,25
1R?<Ol:doe~ ~?» +69.616,00 +73.096,80 +76.751,64

Bežný rozpočet splňa podmienku zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, § 10 ods.7, kde je stanovené, že bežný
rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný
rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový vo výške prebytku
69.616,00 €.

j,q11!':i)2:[(lOlao>~é I?~k.y ~O~ 2~24> l@~ 
Il{iä)po~áiicv® ~rrijmy ce~Ik@1M 1.000,00 1.050,00 1.102,50
~{~[p)ô~~I@~é výd~v~y c~~~@m 11.500,00 12.075,00 12.678,75
1P2©>&~o~~ [a] -10.500,00 -11.025,00 -11.576,25

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Podľa citovaného zákona
kapitálový rozpočet môže byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Kapitálový rozpočet môže byť schodkový, ak je tento schodok krytý
prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov z
minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania.

~OZ~(QJč\t(ô),~fé rrOl~Y l~~l 202~ 2~2!5
~i"íjmy ~e~lk©>m 2.490.394,00 2.614.913,70 2.745.659,39
VýtOlalvky «:e~kom 2.431.278,00 2.552.841,90 2.680.484,00
IHI@SIP@~illi"ellilij~ @lbce: 59.116,00 62.071,80 65.175,39
s<cľrnc<dl@WlPfľelb~olk

I

lRoztp)oacvé Il"olky 20123 2@24 2@lts 
lPU'ijm(1)vé ifOlli\éaWilČllilé 49.020,00 51.471,00 54.044,55
Oljpleli'áde celkom
Výdlčalvlkc~é 'tFoll1alrnlčltllé 32.835,00 34.476,75 36.200,59
OllPJsl?'ácie ce~Ik@M
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E. ZHRNUTIE ROK 2023

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2023:

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Rozpočet SPOLU

prfjrny 2.489.394 €výdavky
prfjmy lOOO € výdavky
prU my 49.020 € výdavky
prfjrny 2.539.414 € výdavky

2.419.778 €
11.500 €
32.835 €
2.464.113 €

V prípade predloženého rozpočtu je rozpočet obce zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Celkový rozpočet je
zostavený ako prebytkový s tým, že rozdiely sú kryté kladným výsledkom
bežného rozpočtu. Môže však nastať zmena v prípade, že prognózovaný
vývoj podielových daní bude nižší ako očakávaný, prípadne ceny energií
budú vyššie ako očakávané.

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2024 - 2025 a návrh rozpočtu
obce na rok 2023 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisova zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Návrh rozpočtu zohl'adňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisova ostatné súvisiace
právne normy.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený vobci spôsobom na úradnej
tabuli a webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15
dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

5



Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu
Obce Záhorská Ves

návrh rozpočtu Obce Záhorská Ves na rok 2023

návrh rozpočtu Obce Záhorská Ves na roky 2024 a 2025

Bratislava, 13.12.2022

(l tJ
~_.-

Vladimír Sloboda
hlavný kontrolór obce
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OKRESNÁ PROKURATÚRA MALACKY
Sasinkova 71, 901 01 Malacky

Číslo: 1 Pn 477/22/1106-8 Malacky, 06.12.2022

Uznesell1 ie

0'-- Oo ~;-T,
v. o Prokurátor Okresnej prokuratúry Malacky vo veci podozrenia zo spáchania

p~eclnu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr.
zak.

rozhodol:

Podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku

zamietam

sťažnosť oznamovateľa Igora Meňharta, nar. 09.12.1968, trvalo bytom Školská '16,
Záhorská Ves podanú proti uzneseniu vyšetrovatel'a Okresného riaditeľstva PZ
Malacky, OKP Malacky, 1. oddelenie vyšetrovania, pod sp. zn. ORP-349/1-VYS-MA-
2022 zo dňa 19.10.2022, ktorým podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku
odm i e t o I vec podozrenia zo spáchania prečinu zneužívania právomoci
verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť
starosta obce Záhorská Ves Boris Šimkovič, na tom skutkovom základe,

že 

po tom, čo dňa 24.04.2022 v mene obce Záhorská Ves podpísal so spol.
STARTECH, S.r.o. so sídlom Bratislava, Mlynské Nivy 70 kúpnu zmluvu Č. 20/3001
predmetom, ktorej bolo dodanie zariadenie pre zberný dvor - Záhorská Ves
(pracovného zariadenia - Bobcat), uvedená spol. Startech nedodržala lehotu dodania
predmetu kúpy do 3 mesiacov od osobitnej výzvy; ktorú doručila obec
predávajúcemu, tak starosta obce JUDr. Boris Šimkovič nepostupoval v zmysle
zmluvy a spol. Startech, s.r.o. neuložíl zmluvnú pokutu pre prípad omeškania na
strane predávajúceho vo výške 0,5 % z kúpnej ceny, tak svojim úmyselným konaním
ukrátil zisk obce Záhorská Ves o sumu 48.981,60 €, čim starosta obce Záhorská Ves
zneužil svoje postavenie a vykonával tak svoju právomoc v úmysle zaobstarať sebe
alebo inému neoprávnený prospech,

pretože nie je dôvodná.



Odôvodnenie

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ Malacky, OKP Malacky, 1. oddelenie
vyšetrovania (ďalej len .vyšetrovater PZ") uznesením zo dňa 19.10.2022 pod sp. zn.
ORP-349/1-VYS-MA-2022 podl'a § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku odmietol
trest~é, oz~~~enie pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomoci
verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák., na tom skutkovom základe
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Predmetné uznesenie bolo doručené oznamovatel'ovi dňa 24.10.2022.
Sťažnosť bola podaná oznamovatel'om na pošte dňa 26.10.2022. Sťažnosť
odôvodniloznamovatel' tým, že predmetné doklady, na ktoré sa odvoláva starosta vo
svojej výpovede neexistovali, že starosta klame a dopúšťa sa prečinu krivé]
výpovede, že obecné zastupiteľstvo sa aktuálne uznieslo na tom, že sa má
predmetná pokuta vymáhať a kontrolórka obce zistila, že by sa tým dalo vymôcť až
51.452 eur a že obec musí zaplatiť späť do rozpočtu 38.777,10 eur. Podl'a neho nie
je možné, aby firma Startech vyhrala na konci roka 2019 verejné obstarávanie na
dodanie stroja a potom v apríli nevedela ten stroj dodať. Podl'a neho žiadny dodatok
k predmetnej kúpnej zmluve neexistuje, lebo ani nebol zverejnený a teda nie je
možné sa dovolávať zmeny podmienok zmluvy, ako to robí starosta.

Predmetnej sťažnosti vyšetrovatel' PZ v zmysle § 190 ods. 1 Trestného
poriadku nevyhovel a podl'a § 190 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku ju predložil na
rozhodnutie prokurátorovi, ktorý vykonáva v predmetnej veci dozor.

Z podanej sťažnosti som v intenciách § 192 ods. 1 Trestného poriadku
preskúmal správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, ako aj konanie,
ktoré jeho vydaniu predchádzalo, a dospel som k záveru, že sťažnosť oznamovateľa
je prípustná, bola podaná oprávnenou osobou, u príslušného orgánu, v zákonom
stanovenej lehote, avšak táto nie je dôvodná.

Podľa § 326 ods. 1 Trestného zákona, II verejný činitel; ktorý v úmysle spôsobiť
inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,

aj vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov. Il

Podľa § 327 ods. 1 Trestného zákona, )) verejný čitúieť, ktorý pri výkone svojej
právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Il

Podl'a § 192 ods. 1 Trestného poriadku, "pri rozhodovaní o sťažnosti preskúma
nadriadený orgán správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým
sťažovate!' podal sťažnosť a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého
uznesenia. Il

Podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, "nadriadený orgán zamietne
sťažnosť, ak nie je dôvodná. Il
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Preskúmaním spisového materiálu som dospel k záveru, že uznesenie
vyšetrovatel'a PZ je dôvodné a zákonné, pretože nebolo preukázané spáchanie
trestného činu.

Je potrebné konštatovať, že v spisovom materiáli sa nachádza za
dokumentovaná celá komunikácia obce s firmou Startech ohl'adom dodania
predmetného stroja, pričom starosta ako štatutárny orgán konal v danom čase
v súlade so svojim vedomím a svedomím, keď posúdil existenciu epidémie COVID-
19, ktorá mimochodom vypukla v marci 2020, za dôvod, pre ktorý je možné
akceptovať neskoršie dodanie stroja.

V tejto súvislosti dozorový prokurátor zdôrazňuje, že uvedené obdobie počnúc
marcom 2020 bolo sprevádzané nevídanými spoločenskými procesmi v súvislosti
spredmetnou epidémiou COVI0-19, kedy boli prijímané na všetkých úrovniach
spoločenského života neočakávané a bezprecedentné opatrenia, ktoré súviseli
s ochranou ľudského zdravia. V súvislosti s týmito opatreniami čelila spoločnosť
rozsiahlej izolácií časti obyvatel'stva, zatváraniu obchodov a prevádzok, obmedzoval
sa pohyb a sloboda obyvateľstva, pričom predlžovanie lehôt vo všetkých
spoločenských oblastiach sa stalo prirodzeným javom. Dokonca aj pre podávanie
opravných prostriedkov v súdnych a iných konaniach lehoty spočívali. Bolo to naozaj
obdobie, ktoré bolo v histórií predtým nikdy nepoznané a spoločnosť sa s ním
vyrovnávala vel'mi ťažko.

Vzhľadom na túto skutočnosť nie je možné považovať nedodanie tovaru
v predpísanej lehote .za neobvyklé, pretože obdobné situácie nastávali aj pri iných
súkromnoprávnych kontraktoch.

Konanie starostu, ktorým akceptoval túto situáciu s ohl'adom na vis maior -
pandémiu COVID-19 sa teda javí úplne v súlade s vtedajšou dobou a vtedajšou
praxou aj iných inštitúcií a orgánov.

V konaní starostu som teda nezistil, že by tento konal nezákonným spôsobom.
Ba práve naopak - vymáhanie zmluvnej pokuty za omeškanie v takomto prípade
považuje tunajšia prokuratúra za odporujúce dobrým mravom.

Ani doklady predložené oznamovateľom pri sťažnosti nič nemenia na
charaktere danej doby a postoj obecného zastupitel'stva, ktoré si žiada vymáhať
predmetnú pokutu nemôže zmeniť fakty danej doby a urobiť trestný čin z konania
starostu, ktoré bolo z daných okolností úplne pochopiteľné.

Vzhľadom na uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku
tohto uznesenia.

p o u č e nie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná (§ 185 ods. 2
Trestného poriadku).
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JUDr. Radovan Blažek, PhD.

prokurátor
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Vybavuje

Vec:

I)llifjd[{le~ Vla preskémanle predpoja~osti, "aujaíosti a nenávlsti voči mojej osebe starostu, ake
aj s'i:i'e'lt záujmu ~1JJi1!<de hlavného kontrolóra obce ZeíJhorská Ves v osobe ~(il. SIIOl~oclu

Obec Záhorská Ves vyhlásila výberové konanie - vol'bu na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra obce, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.11.2022, s nástupom do funkcie od 01.12.2022.

Na predmetnom zasadnutí obecného zastupitel'stva predniesol kandidát, teraz už zvolený
hlavný kontrolór informácie o jeho doterajšom a súčasnom pôsobení. V prílohe, ktorú Vám
prikladám, je zrejmé, že p. Sloboda je člen predstavenstva organizácie ZONlOS. V tom istom
predstavenstve sú aj dve osoby - poslanci OZ Záhorskej Vsi p. Igor Meňhart a jeho manželka p.
Zdenka Meňhartová. Ďalší dvaja poslanci p. Klik a p. Balážová, neviem či sú členovia Združenia
ZOMOS v obci Záhorská Ves, ale určite s týmto združením úzko spolupracujú dlhodobo. Títo ľudia za
posledné 4 roky podali na moju osobu niekoľko trestných oznámení a udali na všetkých možných
štátnych inštitúciách.

Pán kontrolór ako aj členovia ZOMOSU sa pravidelne stretávajú. Na stretnutiach jednoznačne
ovplyvňujú názor hlavného kontrolóra, ktorý bude mať priamo dosah na prácu obecného úradu
a starostu a má byť predovšetkým nezávislý.

Z tohto dôvodu, že práve títo dvaja predstavitelia Združenia občanov miest a obcí Slovenska,
Združenia ZOMOS pôsobiaceho priamo v Záhorskej Vsi a ich priaznivci, majú právo hlasovať
v obecnom zastuptterstve, sú "na jednej lodi" s novým hlavným kontrolórom. Vidím to nielen ako
nespravodlivé a poburujúce, dokonca si dovolím tvrdiť, že sa tu jedná o účelovosť, cielenosť a
predpojatosť. Podobne to vníma väčšina obyvatel'ov obce. Sú vyložene proti všetkému čo len
navrhnem alebo vykonám.

Z vyššie uvedených dôvodov podávam podnet na preskúmanie zákonnosti, to znamená aj
predpojatosti a nezávislosti v zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite, ktorý sa
vzťahuje na výkon kontrolnej činnosti a to ešte pred podpisom pracovnej zmluvy s novým hlavným
kontrolórom. Po tomto úkone je totiž obciam upreté právo na nezávislý prieskum správy hlavného
kontrolóra, pretože o námietkach proti zisteniam hlavného kontrolóra rozhoduje sám hlavný
kontrolór. Ani zákon o obecnom zriadení neobsahuje ustanovenie o procesnom postupe výkonu
kontroly hlavným kontrolórom obce. . ..•........•......• ,...
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Už teraz je jasné, že členovia ZOMOSU (poslanci obce) ako aj ich spriaznené osoby, za ktoré
považujem ďalších 2 poslancov, budú robiť ako už robili a robia naďalej, t.j. rozosievať nenávisť
a naďalej udávať, ale v prípade prijatia hlavného kontrolóra, ktorý s nimi úzko spolupracuje je
predpoklad, že jeho úkony budú jednostranné účelovo-cielené a podporujúce ich zámery akou je aj
verejná dehonestácia mojej osoby na sociálnych sieťach.

Žiadam Vás o preskúmanie môjho podnetu a vydanie rozhodnutia o ďalšom postupe. Verím,
že na základe týchto všetkých skutočností, ktoré sú uvedené v mojom podnete, príde k zrušeniu
pôvodnej vol'by a vypísaniu novej voľby na hlavného kontrolóra v našej obci.
Pracovnú zmluvu, ktorú som mal podpísať ku dňu 1.12.2022 s pánom Slobodom na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva z vyššie uvedených dôvodov neuzatvorím, pretože som presvedčený, že tu
ide o účelovú zaujatosť voči mojej osobe a prácí celého obecného úradu. Rovnako nepodpíšem
predmetné uznesenie, pretože som presvedčený, že prišlo k pochybeniu pri vyhlasovaní voľby.
Občania si ma zvolili a ja som zložil sľub, že budem postupovať vždy čestne, podľa môjho vedomia
a svedomia tal" aby som svojich voličov nesklamal.

Týmto teda zároveň žiadam aj o preverenie už prijatých uznesení týkajúcich sa voľbv
hlavného kontrolóra, pretože si myslím, že prišlo k pochybeniam, na základe ktorých sa nemohli
prihlásiť aj iní kandidáti. Taktiež pod tlakom okolností členov ZOMOS, bolo VO na kontrolóra
vyhlásené urýchlene a myslím si, že podmienky vyhlásenia VO na hlavného kontrolóra nesplňali
podmlenkv platnej legislatívy.
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. j Starosta obce
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Prílohy: uznesenia (o schválení vyhlásenia vol'by a podmienkach) + uznesenie o voľbe hlavného
kontrolóra


