ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupitel'stva

obce Záhorská Ves zo dňa 21.12.2020

Prítomní:
Starosta obce: JUDr. Boris Šimkovič, hl. kontrolórka

Mgr.Kaderová

Rúth,

Poslanci: Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav, Nechala
Stanislav
Neprítomní:
Lučanský Peter, Lučánsky Martin, Nerád Samuel
Program zasadnutia:
1)

Otvorenie zasadnutia

2)

Schválenie overovateľa

3)

Kontrola úloh

4)

Správy komisií

5)

Rozpočtové opatrenie

zápisnice

6)

Presun - schválenie - rezervný fond - pôžička

7)

Uzn. a/ OZ nesúhlasí s dotáciou na kostol r. 2020

8)

VZN o miestnom poplatku za rozvoj

9)

Dodatok Č. 8 k VZN 1/2013 - určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a škol.

b/ OZ nesúhlasí s dotáciou pre ZRPŠ na r. 2020

zariadení
10) VZN o nakladaní s KO a drobným SO
11) Prevádzkový poriadok Zberný dvor
12) Prevádzkový poriadok fitness centrum
13) Stanovenie úhrad za služby poskytnuté obcou
14) VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné SO na r. 2021
15) Žiadosť o prenájom - odpredaj Malíková
16) Schvaľovanie rozpočtu na r. 2021, s výhľadom na r. 2022-2023
17) Otvorenie-zatvorenie kompy od 24.12.2020 do 4.1.2021
18) Diskusia
19) Záver a poďakovanie
K bodu Č. 1- otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal poslancov a zároveň vyzval všetkých, okrem poslancov, aby odišli.
Dôvod - pandémia COVID19.
Informoval o programe zasadnutia. Za zapisovateľa určil Stanislavu Orgoňovú, overovate! zápisnice p. NechalaStanislav
Zmena programu - bod č. 17 "kompa" sa presúva na bod Č. 3

K bodu Č. 2 - schválenie overovatel'a zápisnice
Uznesenie Č. 81/2020 obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
al overovateľa zápisnice
Za: 5 poslancov /Annušová Mária, Danihel Pavol, KaderováSoňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav/
Zdržal sa: 1 poslanec /Nechala Stanislav/
Proti: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!

bt program obecného zastupiteľstva
Za: 6 poslancov /Annušová
Nechala Stanislav/

Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Proti: O

Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!
K bodu č. 3 - otvorenie-zatvorenie kompy od 24.12.2020 do 4.1.2021 /presun z bodu 17/
Uznesenieč. 82/2020 - obecné zastupiteľstvo schvalu]e, že kompa od 24.12.2020 do 4.1.2021 bude
otvorená
Za: 4 poslanci /Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav/
Proti: 1 poslanec /Nechala Stanislav/
Zdržal sa: 1 poslanec /Annušová Mária/
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!
K bodu č. 4 - kontrola úloh
Uzn. 31/2020
Uzn.40/2020
Uzn. 32/2017
Uzn. 47/2020
Uzn. 54/2020
Uzn. 55/2020
Uzn. 57/2020
Uzn. 58/2020
Uzn. 64/2020
Uzn. 65/2020
Uzn. 61/2020
Uzn. 13/2020
Uzn. 74/2020
Uzn. 75/2020
Uzn. 77/2020
Uzn. 68/2020

- podnikateľský zámer od p. Havrilovej - úloha zrušená
- výber dodávateľa na postrek komárov - úloha zrušená
- žiadosť na vymaľovanie zdravotného strediska - úloha trvá
- zámer na predaj pozemku p. Hoffmanová - úloha splnená
- prenájom pozemku p. Vrbovi - uzn. zrušené
- JVG riešenie napojenia na VN - úloha trvá
- Doplnok územného plánu č. 4 - úloha trvá
- podnet p. Beutelhauserová - úloha trvá
- predaj 2 ks horákov - úloha trvá
- predaj fekálnej cisterny - úloha trvá
- predaj rodinného domu Zuzanka- úloha trvá
- Zásady hospodárenia - úloha trvá do 31.12.2020
- prenájom p. Zemanovi bez nájomnej zmluvy - úloha trvá
- komunitný plán - úloha trvá
- predaj p. Karovičovi a jeho manž. - úloha trvá
- kontrola Makyta - predloženie na ÚVO- do 31.10.2020 - p. starosta vysvetlí

Starosta: na ÚVOto bolo predložené 22.10.2020, úloha bola splnená, prišla odpoveď, ktorú obdržíte
- je na OCÚ
p. Annušová - zdravotné stredisko je
Uzn. 32/2017 - úloha splnená

vvmatované

k bodu č. S - správy komisií
predsedovia komisií predniesli správy o činnosti komisií
Uznesenieč. 83/2020 - obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie a správy komisií:
a/ finančnej
b/ stavebnej
c/ životného prostredia /nezasadala/
d/ kultúrno-športovej

Za: 6 poslancov /Annušová
Nechala Stanislav/

Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!
p. starosta poďakoval hasičom, zdravotníkom, OCÚ, všetkým, ktorí sa zúčastnili na celoplošnom
testovaní, p. Vráželovi - veliteľovi DHZ /bol odmenený/.

k bodu č. 6 - rozpočtové opatrenie

Úpravy v príjmovej časti:

Pôvodný
rozpočet

Finančný príspevok podpora udržiavania
zamestnanosti
SPOLU - bežné príjmy

6. úprava

0,00

Rozdiel

40552,03

40552,03

2181286,00 2275598,07

40552,03

Dotácia strecha CVČ

0,00

80000,00

80000,00

MŽP zberný dvor

0,00

304579,46

304579,46

500,00

393079,46

384579,46

0,00

40000,00

40000,00

70000,00

194735,44

0,00

SPOLU - kapitálové príjmy
Návratná finančná výpomoc
SPOLU - finančné operácie príjmové

Úpravy vo výdavkovej časti:

Pôvodný
rozpočet

6. úprava

Rozdiel

Dotácia JŽ navýšenie

72 000,00

87000,00

15000,00

Daň z príjmov kompa preddavok

25000,00

30923,52

5923,52

Kompa poistenie zodpovednosti

0,00

6730,00

6730,00

36000,00

48000,00

12000,00

526508,00

530815,00

4307,00

1493028,70 1573347,37

43960,52

FCC (ASA) komunálny odpad
RO Základná škola - bežná prevádzka, mzdy ŠJ
SPOLU - bežné výdavky
Spoluúčasť5% Jeseň života

0,00

1737,00

1737,00

Rekonštrukcia strechy CVČ - 5% spoluúčasť

0,00

13 672,54

13 672,54

Rekonštrukcia strechy CVČ - bleskozvod

0,00

2211,00

2211,00

Rekonštrukcia CVČ - dotácia

0,00

80000,00

80000,00

Zberný dvor spoluúčasť dopravné prostriedky (obec)

0,00

Zberný dvor spoluúčasť dopravné prostriedky

0,00

264469,74

264469,74

Zberný dvor spoluúčasť zariadenia (obec)

0,00

6295,48

6295,48

Zberný dvor spoluúčasť zariadenia (MŽP)

0,00

40109,72

40109,72

(MŽP)

Spoluúčasť zberný dvor/projekty

17009,32

SPOLU - kapitálové výdavky

50237,00

0,00
SPOLU - finančné operácie výdavkové

47017,00

13 919,46

0,00
447487,45

13 919,46

-17009,32
405405,62

0,00
47517,00

0,00
0,00

Uznesenie č. 84/2020 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2020

Za: 6 poslancov /Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
NechalaStanislav/

°

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!
K bodu

°

č. 7 - presun - schválenie - rezervný fond - pôžička

Uznesenie č. 85/2020 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli

použité na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami do rezervného fondu obce:
a/ celková spoluúčasť obce na oprave strechy evč vo výške 11673,01 Eur a 4 210,53 Eur /uzn. č.
50/2020/ celkom 15.883,54 Eur
b/ príspevok JeseniŽivota vo výške 13690 Eur /uzn. č. 52/2020/
Za: 6 poslancov /Anm,JšováMária, Danihel Pavol, KaderováSoňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Nechala Stanislav/
Proti:O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!

K bodu č. 8 - dotácie na kostol a RZ ZŠ
Uznesenie č. 86/2020 - obecné zastupiteľstvo znižuje výšku poskytnutej finančnej dotácie na rok

2020 nasledovne:
a/ Rodičovskémuzdruženiu pri ZŠ v Záhorskej Vsi vo výške 700 Eur
b/ Farskémuúradu v Záhorskej Vsi vo výške 2.000 Eur
Za: 6 poslancov /Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
NechalaStanislav
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!

č. 9 - VZN o miestnom poplatku za rozvoj
k návrhu VZN prišli pripomienky, pred hlasovaním boli prečítané pripomienky, ktorým bolo vyhovené
a boli zapracované do VZN.

K bodu

Uznesenie č.87/2020 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Č. 2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
na rok 2021 s účinnosťou od 1.1.2021
Za: 6 poslancov /Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
NechalaStanislav/
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!

K bodu č. 10 - dodatok Č. 8 k VZN 1/2013 - určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a na žiaka školských zariadení
K tomuto VZN neboli pripomienky.
Uznesenie Č. 88/2020 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok Č. 8 k VZN 1/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení s účinnosťou od 1.1.2021.
Za: 6 poslancov /Annušová Mária, Danihel Pavol, KaderováSoňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
NechalaStanislav/
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!
K bodu Č. 11 - VZN o nakladaní s KO a DSO
K tomuto VZN boli zaslané pripomienky, ktorým bolo čiastočne vyhovené a pred hlasovaním boli
prečítané.
Uznesenie Č. 89/2020 - obecné zastupiteľstvo schvaluje VZN Č. 3/2020 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce ZáhorskáVes
Za: 6 poslancov /Annušová Mária, Danihel Pavol, KaderováSoňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
NechalaStanislav/
Proti:O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel/
Starosta: zberný dvor bude pravdepodobne otvorený k 1.1.2021, ešte čakáme na povolenie
z Okresného úradu Malacky. Z našej strany je všetko pripravené.
K bodu Č. 12 - Prevádzkový poriadok zberného dvora
K tomuto návrhu VZN boli zaslané pripomienky, pred hlasovaním boli prečítané pripomienky, ktorým
bolo čiastočne vyhovené.
Uznesenie Č. 90/2020 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok zberného dvora
v ZáhorskejVsi.

Za: 6 poslancov /Annušová

Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Nechala Stanislav/
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci / Lučanský Peter, Lučánsky Martin, Nerád Samuel!

K bodu Č. 13 - Prevádzkový poriadok fitness centrum
Uznesenie Č. 91/2020 - obecné zastupiteľstvo

schvaľuje Prevádzkový poriadok Fitness centra vobci

Záhorská Ves.
Za: 6 poslancov / Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Nechala Stanislav/
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci / Lučanský Peter, Lučánsky Martin, Nerád Samuel/
K bodu Č. 14 - Stanovenie úhrad za služby poskytnuté obcou
K tomuto bola zaslaná pripomienka,

bol prijatý návrh, že od 1.1.2021 sa mení poplatok za vývoz

žumpy pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves na sumu 21 €.
P. Kožík - v tomto roku sme už raz zvyšovali, ideme znovu zvyšovať, čo sa deje? ...
p. starosta: obec dopláca, máme najnižšiu sadzbu z okolitých dedín, preto sa pristúpilo k tomuto
kroku na návrh finančnej komisie
p. Klik -17 € za vývoz je hlboko podpriemerná
poskytuje

zľavu, obec

k 1.1.2020 obec dotovala 50 %
poskytuje vysokú

cena v porovnaní s ostatnými obcami, stále obec

sa nemôže k poskytovaným

službám stále stavať tak, že ich bude dotovať.

zľavou každý fekál, od 1.1.2021 to bude 37 % zľava, stále obec

zľavu

Uznesenie Č. 92/2020 - obecné zastupiteľstvo

schvaľuje Stanovenie úhrad za služby poskytnuté

obcou s účinnosťou od 01.01.2021
Za: 6 poslancov /Annušová

Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Nechala Stanislav/
Proti:O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, Lučánsky Martin, Nerád Samuel!
K bodu Č. 15 - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
k tomuto návrhu VZN bola zaslaná jedna pripomienka,

tá bola pred hlasovaním prečíta ná. Podstatou

pripomienky je zvýšenie sadzby za 1 liter KO na sadzbu 0,017 € a popI. za stavebný odpad uložený vo
veľkokapacitnorn

kontajneri na zbernom dvore v Záhorskej Vsi na čiastku 0,07 €/kg

Uznesenie Č. 93/2020 - obecné zastupiteľstvo

schvaľuje VZN č. 1/2020 o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2021 s účinnosťou od
1.1.2021
Za: 6 poslancov /Annušová
Nechala Stanislav/

Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, Lučánsky Martin, Nerád Samuel!
K bodu Č. 16 - Žiadosť o dlhodobý prenájom - odpredaj

p. Malíková

p. starosta vyzval poslancov o vyjadrenie sa
starosta: obec momentálne

nemá žiadne byty, do ktorých by mohol ísť niekto bývať, keby sme mali

votný byt, je tam poradie, vždy zasadá bytová komisia.
Obec má na predaj objekt Zuzanka za 80000 €, môžu si ho kúpiť. Odporučil som ešte, aby si pozreli aj
iné pozemky na predaj alebo na prenájom v obci
p. Annušová - pri podaní žiadosti musia byť splnené určité kritériá, chcela by som sa opýtať hocikoho
z Vás, kto sa o Vás stará ak máte nejaké problémy
p. Klik - v žiadosti boli spomínané viaceré objekty s ktorými disponuje obec, ale žiadne nie sú vhodné
na tieto účely
p. Danihel- ja si myslím, že treba sa pozrieť, či žiadatelia budú schopní platiť nájom, čakajú, že obec
bude charita, počet žiadostí bude narastať
p. Meňhartová - konkrétna rodina je v podnájme v MA, platia

400 € mesačne, rodina je schopná

platiť svoje záväzky, sú naviazaní na našu obec, /ZŠ, zamestnanie/
p. Um - treba si zobrať úver - občania nechcú mať zodpovednosť, je to rahostajnosť
- po diskusii sa žiadosť zobrala na vedomie
p. Klik - ponuka na stretnutie

94/2020 - obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Malíkovej na dlhodobý

Uznesenie Č.

prenájom bytu/nehnuteľnosti - Zuzanka.
Za: S poslancov /Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav, Nechala Stanislav/
Proti: 1 poslanec /Annušová

Mária/

Zdržal sa: O
Neprítomní:

3 poslanci /Lučanský Peter, Lučánsky Martin, Nerád Samuel/

Žiadosti o dotácie: Idoplnený bodl
Uznesenie Č.

9512020 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ Záhorská Ves o navýšenie

finančného príspevku na pokrytie mzdových nákladov a nákladov na bežnú prevádzku vo výške

4307

Eur.
Za: 6 poslancov /Annušová

Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Nechala Stanislav/
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci / Lučanský Peter, Lučánsky Martin, Nerád Samuel/
Uznesenie Č.

96/2020 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti o poskytnutie dotácií v roku 2021

z rozpočtu obce nasledovne:
FK Záhorská Ves
DHZ Plameň

3000 €
2000 €

Združenie rodičov a priateľov školy Záhorská Ves 1400

€

Po splnení účelu čerpania dotácie za rok 2020 a 2021 v rámci splnenia podmienok opatrení caVIDU
19 ako aj čerpania rozpočtu, ostatné žiadosti neboli zaradené do rozpočtu obce a nebudú spolkom
poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 z dôvodu caVID 19.
Za: 6 poslancov /Annušová Mária, Danihel Pavol, KaderováSoňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
NechalaStanislav/
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci / LučanskýPeter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!
Uznesenie č. 97/2020 - az berie na vedomie zmeny v Návrhu rozpočtu na rok 2021
P. Klik predniesol zmeny
Položka výdajová

Návrh
0,00

úprava
2000,00

Plyn OCÚ

8000,00

7000,00

-1000,00

Plyn MŠ

7000,00

6000,00

-1000,00

11000,00

6000,00
5000,00

-5000,00

0,00
6000,00

-500,00

Vianočná výzdoba /veniec/

Preplatky 21BJ
Materiál Kompa

6000,00

Nákup kníh knižnica
Údržba VO
Bezbariérovévstupy (kapitálka)

500,00
3000,00
0,00

rozdiel
2000,00

-1000,00

3000,00

3000,00
3000,00

Dezinsekciana komáre

0,00

4000,00

4000,00

Fotopasce

0,00

Kvetinová výzdob na balkóny OcU

0,00

600,00
500,00

600,00
500,00

Údržba umelý trávník na multifunkčnom ihrisku

0,00

1500,00

1500,00

35000,00
4500,00

30000,00

-5000,00

3536,00

-964,00

1800,00

1400,00

-400,00

44000,00

52000,00

8000,00

0,00

2500,00

2500,00

Daň z príjmov Kompa preddavok
Úroky úver ŠFRB
Úroky úver ČSOB
FCC /ASA/ služby komunálny odpad
Smetné koše v obci

10236,00

Spolu
Položka príjmová
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

35000,00

I SPOLU

47000,00

12000,00
12000,00

Za: 6 poslancov /Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
NechalaStanislav/
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!

I

Uznesenie č. 98/2020 - OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra

obce k návrhu rozpočtu na rok

2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 - 2023.
Zodpovedný: hl. kontrolór

obce

Za: 6 poslancov jAnnušová
Nechala Stanislavj

Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Proti: O
Zdržal sa: O

Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!
Uznesenie č. 99/2020 - Obecné zastupiteľstvo

aj schvaľuje Rozpočet obce na rok2021 nasledovne:
Bežnépríjmy: 2 090 356 €, Bežné príjmy RZ ZŠ: 14000 €, Kapitálové príjmy: 550 €, Príjmy finančných
operácií: 70020 €
Celkové príjmy: 2 174926 €
Bežnévýdavky: 1540867 € Bežnévýdavky RZ zš: 581000 € Kapitálové výdavky: 4100 € Výdavky
finančných operácií: 47 017 €
Celkové výdavky: 2172 984 €
bj berie na vedomie Návrh viacročného rozpočtu na roky 2022-2023.
Zodpovedný: starosta obce
Za: 6 poslancov /Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
NechalaStanislav/
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel/
Uznesenie Č. 100/2020 - OZ schvaľuje neuplatňovanie programovej štruktúry obce, t.j. zostavenie
a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry na rok 2021.
Zodpovedný: starosta obce
Za: 6 poslancov/Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
NechalaStanislav
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!
Rozpočtové opatrenie v právomoci starostu
Uznesenie č. 101/2020 - OZ schvaľuje nasledovne
a/ starosta obce je oprávnený vykonať rozpočtové opatrenie v roku 2021 do výšky 1000 € okrem
dotácie a miezd, celková výška schválených príjmov a výdavkov musí zostať nezmenená, opatrenie je
možné vykonať lx za mesiac

b/ starosta obce predloží vždy na najbližšom zasadnutí OZ od vykonania
správu o jeho rozpočtových
výdavkovej časti
Za: 6 poslancov /Annušová
Nechala Stanislav/

opatreniach,

resp. ním realizovaných

rozpočtového

opatrenia

zmenách v rozpočte príjmovej aj

Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Proti: O

Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!
Starosta - p. nerád odstupuje z funkcie poslanca od 1.1.2021, týmto mu zároveň ďakujem, ďalší
náhradník je p. Ing. Bartalská Mária, s ktorou som hovoril a nastúpi do funkcie
PoslankyňaKaderová- navrhujem koncoročnú odmenu vo výške 500 € v čistom hlavnej kontrolórke
obce za zodpovedný prístup a výkon funkcie a riadne plnenie kontrolných činností
Uznesenie Č. 102/2020 - OZ schvaľuje koncoročnú odmenu pani kontrolórke 500 € netto za činnosť
v roku 2020
Za: 6 poslancov /Annušová Mária, Danihel Pavol, KaderováSoňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
NechalaStanislav/
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nerád Samuel!

poslanec Danihel Pavol- poďakoval starostovi za jeho neľahkú prácu

Diskusia:
PoslanecKlik - na OZ v Suchohrade prišiel návrh na vytvorenie pracovnej skupiny vzhľadom na
spoločné vlastníctvo zberného dvora a ČOV, kde Suchohrad delegoval svojich členov, preto
navrhujem, aby OZ Záhorská Ves tiež delegovalo svojich členov do tejto pracovnej skupiny, aby bola
medzi nami nejaká komunikácia
Starosta: žiadosť z obce Suchohrad o vytvorenie pracovnej skupiny som dostal, Vy ako OZ keď sa
dohodnete, urobte si to, nemám s tým problém. Obecný úrad nebude vytvárať pracovnú skupinu,
máme v obci komisie, tieto záležitosti čo sa týka obecného úradu budem určite riešiť s p. starostom
zo Suchohradu. V Suchohrade nemajú komisie, ani kontrolóra. Je úlohou OZ dať kontrolórke kontrolu
aby to skontrolovala, je p. Jánoš, ktorý je oprávnený na túto činnosť. Obec Suchohrad má voči nám
nejaké neuhradené záväzky,čo sa rieši. Moja komunikácia s obcou Suchohrad je konečne na vysokej
úrovni. O všetkom som informovaný.
P. Klik sa hlási k spolupráci, ak bude zo strany Suchohradu záujem.
p. Annušová Veronika - v rozpočte na rok 2021 boli škrtané položky na kompe prečo? Materiál
a režijné náklady na kompe

Teraz ste odsúhlasili, že počas sviatkov pôjde kompa, to Vám nevadí, že prevádzkové náklady budú
väčšie ako príjmy? Na tento termín bolo stanovené, že si prejdeme všetky oceľové laná, lebo prejde
najmenej ľudí, v máji kedy je posledný termín, v tej najväčšej prevádzke budeme toto riešiť?
p. Klik - čo sa týka položiek v rozpočte, nie je problém ich počas roka upraviť.
Čo sa týka uzávery kompy - kedy sa v predchádzajúcich

rokoch robila revízia lán?

p. Annušová - každé 4 roky sa robí
p. Klik - prečo táto informácia nešla aj na poslancov???
nepovedal?

Prečo nám to vyčítate, keď nám toto nikto

Táto otázka nemá nič s rozpočtom

starosta: nikto sa neOpýtal, prečo sa zatvára kompa. Keď my zatvárame kompu, upovedomujú

sa

všetky orgány, to nie je len tak, že sa zatvorí. My sme mali v pláne niečo robiť.
P. Klik - vo štvrtok 10.12.2020 na obecnej rade kde bola prítomná aj p. kontrolórka,

aj p. poslankyňa

Kaderová - nám bolo povedané, že kompa bude zatvorená,

v týchto dňoch,

lebo je to nerentabilné

nebola spomenutá žiadna údržba. Pán Korych, ktorý sa tiež zúčastnil obecnej rady súhlasil s p. Klikom.
Starosta: mali ste sa pýtať, prečo si doplnil tento bod o "otvorení

kompy" do obecného

zastupiteľstva?
5 dní ste nezavolali a teraz sa vyhovárate!
Prebehla diskusia, boli prítomní aj zamestnanci obce pracujúci na kompe,
Tiež sa priklonili k tomu, že je to nerentabilné
momentálne

pán Malík a p. Matejov.

v týchto dňoch, na Slovensku aj v Rakúsku je

Lockdown.

Starosta: verím, že sa zlepší komunikácia medzi mnou a poslancami, komunikácia je zlá. Nič
neurobíme, keďto takto pôjde ďalej.
Od nového roku by sme mali začať normálne pracovať, inak to nebude fungovať.
p. Meňhart - vzdanie sa mandátu p. Neráda je mylné u Vás, mandát p. Neráda sa skončil dňom
doručenia

na obecný úrad, mala byť prítomná už nová p. poslankyňa

p. Meňhart - otázka na p. kontrolórku

- zabudli sme na kontrolu

UZN. Č. 68/2020 - zaslanie

materiálu /Makyta/na ÚVO.
p. kontrolórka - Uzn. som čítala, nechala som na pána starostu nech to vysvetlí, môj názor je, že to
išlo na nesprávne oddelenie
starosta: adresa bola jasná!
p. Meňhart - bolo jasne napísané, že kontrolórka pošle správu na ÚVO
starosta -list som poslal 22.10.2020
p. Meňhartová - zaslali ste s tým aj správu kontrolóra ???
starosta upozornil všetkých na ničnerobenie, iba sa ohovára a rozširujú sa klamstvá. Od nového roku
treba začaťkonečne niečo robiť pre obec!

Starosta po diskusii ukončil zastupiteľstvo.

