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Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.11.2018

Uznesenie 85/2018 - OZ schvaľuje z dôvodu havarijného stavu súčasného, nákup traktora
ZETOR, Typ: Proxima 90 T2, Výkon 65kW, obstarávacia cena 38.889 € bez DPH formou
leasingu cez spoločnosť ČSOB Leasing a.s.
Zodpovedný: starosta obce

Za: 8 poslancov
Proti: O.poslancov
Zdržal sa: l poslanec /p.Havrilová/
Neprítomní: O poslancov

Uznesenie 86/2018 - OZ schvaľuje nákup osobného vozidla značky KIA STONIC 1,4 za
cenu 13.589,99 €. Forma nákupu leasingom cez spoločnosť ČSOB leasing. l. splátka je vo
výške 3.397,50 €. 2-4. splátka 3.443,36 € .
Zodpovedný: starosta obce

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 2 poslanci lp. Havrilová, p.
Bajtek/
Neprítomní: O poslancov

Uznesenie Č. 87/2018 - OZ schvaľuje
rozpočtové opatrenie Č. 4/2018.

Pôvodný
Úpravy v príjmovej časti: rozpočet 4. úprava Rozdiel

0,00

SPOLU- bežné príjmy 1361535,00 1444014,54 0,00

SPOLU- kapitálové príjmy 1000,00 109587,81 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

SPOLU- finančné operácie príjmové 53500,00 127630,87 0,00

Pôvodný
Úpravy vo výdavkovej časti: rozpočet 4. úprava Rozdiel

Údržba budovy obce kúrenie 2000,00 0,00 -2000,00

Údržba ciest 2000,00 0,00 -2000,00

Údržba budovy 2000,00 1000,00 -1000,00

vývoz bioodpad 10000,00 12500,00 2500,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
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921713,60 956223,73 -2500,00

Akontácia traktor + 1. splátka 0,00 5902,00 5902,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SPOLU - kapitálové výdavky 23 400,00 238745,14 5902,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30835,00 37835,00 0,00

Zodpovední: starosta obce, ek. oddelenie

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

Uznesenie č. 88//2018 - OZ berie schvaľuje preplatenie dovolenky v počte 22 dní starostovi
obce za predchádzajúce obdobie.

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržali sa: 2 poslanci lp. Bajtek, p. Havrilová/
Neprítomní: O poslancov

Uznesenie č. 89/2018 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o nájme pozemku na
poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na IO rokov so spoločnosťou FirstFarm
Agra M s.r.o, Malacky. IČO: 34122087§ s účinnosťou od 01.01.2019

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

Uznesenie č. 90/2018 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého auditora
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných
právnych predpisov k 31.12.2017.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: .0 poslancov

Uznesenie č. 91/2018 - OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu
rozpočtu obce Záhorská Ves na rok 2019 a viacročnému rozpočtu na roky 2020 -2021.
zodpovedný: hl. kontrolór obce

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: O poslancov
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Uznesenie Č. 92//2018 - OZ schvaľuje zmeny v Návrhu rozpočtu na rok 2019:

1. Zníženie kapitálových výdavkov v položke Rekonštrukcia ciest - 11.000 €
2. Zvýšenie kapitálových výdavkov Leasingu traktor +11.000 €

Za: 8. poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: l poslanec lp. Pupíkl
Neprítomný: O poslancov

Uznesenie č. 93/2018 - OZ schvaľuje Rozpočet obce na rok 2019 nasledovne:
Bežné príjmy: 1.522.722,40 € Bežné príjmy RO: 12.500 € Kapitálové príjmy: 1.000 €
Príjmy finančných operácií: 150.000 € Celkové príjmy: 1.686.222,40 €
Bežné výdavky: 1.047.730,30 € Bežné výdavky RO: 483.972 €
Kapitálové výdavky: 123.600 € Výdavky finančných operácií: 30.835 €
Celkové výdavky: 1.686.137,30 €
a berie na vedomie Návrh viacročného rozpočtu na roky 2020-2021.

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

Uznesenie č. 94/2018 - OZ schvaľuje neuplatňovanie programovej štruktúry obce, t.j.
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry na rok 2019.
zodpovedný: starosta obce

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

Uznesenie č. 95/2018 - OZ schvaľuje starostovi obce limit pre rozpočtové opatrenia v rámci
jeho právomocí na rok 2019 vo výške 1.000 €.
zodpovedný: starosta obce

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržali sa: 2 poslanci lp. Havrilová, p. Pupíkl
Neprítomní: O poslancov

Uznesenie 96/2018 - OZ schvaľuje VZN č. 3./2018 o miestnych daniach a miestnom
poplatku na rok 2019.
Zodpovedný: starosta obce

Za: 9. poslancov
Proti: O .poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: O poslancov

~J
-:
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Uznesenie 97/2018 - OZ dodatok č. 6 k VZN č. 1.12013 O určení výšky dotácie na prevádzku
MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves.
Zodpovedný: starosta obce

Za: 9. poslancov
Proti: O .poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: O poslancov

Uznesenie Č. 98/2018 - Obecné zastupiteľstvo berie na žiadosť o nočné osvetlenie obyvateľov
Malej uličky v obci ZV.

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

Uznesenie Č. 99/2018 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predlženie zmluvy na
prevádzkovanie pohrebiska a prevádzkovanie domu smútku na obdobie od 01.01.2019 do
31.12.2021 so spoločnosťou Solamen s.r.o. Dinuš Robert, Rybárska 6, Vysoká pri Morave.

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

Uznesenie Č. 100/2018 - OZ berie na vedomie poďakovanie starostu odstupujúcim
poslancom za výbornú spoluprácu vo volebnom období 2014-2018.

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

Uznesenie Č. 10112018 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi:
A. berie na vedomie
Výsledky volieb do orgánov samosprávyobce.
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: Mária Annušová, Peter Blaška, Soňa Kaderová, Jaroslav Korych,
Peter Lučanský, Martin Lučánský, Mgr. Viktor Klik, Stanislav Nechala, Samuel Nerád.

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

Uznesenie Č. 102/2018 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej vsi:
Volí: poslanca p. Martina Lučánského zástupcom starostu, t.j. zvolávaním a vedením
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zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods, 6 tretia veta zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslanec
Neprítomní: O poslancov

Uznesenie č. 103/2018 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi určuje zastupujúceho
sobášiaceho poslanca p. Martina Lučánského.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslanec
Neprítomní: O poslancov

Uznesenie č. 104/2018 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi:
AI zriaďuje:
al komisiu kultúrno-športovú
bi komisiu finančnú
cl komisiu stavebnú
dl komisiu životného prostredia

BI určuje:
náplň práce komisií:

Kultúrno športovej komisie:

• predkladať podnety na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeži a tým
skvalitniť vzdelávací proces detí a mládeže lškolské klubyl, spoločne pripravovať
plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin

• hodnotiť stav výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe podkladov školskej
správy

• sledovať stav kultúrnych pamiatok na území obce
• podieľať sa na príprave obecných kultúrnych akcií
• navrhovať a dávať podnety k organizovaniu obecných osláv
• prehodnocovať zápis do kroniky obce

Finančnej komisie:

• sledovať plnenie rozpočtu a odporúčať potrebné rozpočtové opatrenia
• predkladať stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky
• dávať stanovisko k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach

s dopadom na rozpočet obce
• dať stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbať na jeho plné účelové

využitie
• predkladať podnety v individuálnych prípadoch o výške daní a poplatkov, alebo ich

úľave, prípadne i od ich oslobodenia if
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• dávať stanoviská k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, o vyhlásení
dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek

• vyjadriť sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, právnickými alebo
fyzickými osobami

• kontrolovať vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
príspevkovým organizáciám obce a iným právnym subjektom obce

• vyjadrovať sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k ich doplnkom
• sledovať stav rozvoja služieb a ich účelné rozloženie na území obce
• vyjadrovať sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju
• vyjadrovať sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných podnikateľov a

spoločností
• navrhovať opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania,

prijaté pri ich registrácií

Stavebnej komisie a ŽP:

• prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti
• prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku

pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
• prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa

rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
• sleduje návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
• v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
• vyjadrovať sa k stavu na úseku verejného poriadku v obci
• kontrolovať stav vybavovania pripomienok, priamo sa vyjadrovať k predloženým

záležitostiam
• rieši a vydáva stanovisko k predloženým sťažnostiam, týkajúcich sa narúšania

občianskeho a manželského spolunažívania, susedských vzťahov, nedodržiavanie
domového poriadku, poškodzovanie majetku a porušovania všeobecne záväzných
nariadeni obce

• dozerať a kontrolovať vytváranie a ochranu podmienok zdravého spôsobu života v
obci

• dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení
v prípadoch, ako dochádza k vzniku nebezpečia ohrozenia ŽP v obci

• sledovať iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a
vyjadrovať sa k nej

• predkladat' návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP v
obci

• vyjadrovať sa ku všetkým vydávaným záväzným nariadeniam obce
• kontrolovať dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich porušovaním

dochádza k ujme na ŽP
• vyjadrovať sa k vydávaniu nariadenia o spôsobe nakladania s TKO odpadom v obci

b) členov komisie:

CI volí:
a) predsedu komisie životného prostredia: p. Peter Lučanský

Hlasovanie: Za:9 Zdržal sa: O Proti: O Neprítomní:O
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a) poslancov: p. Lučánský Martin, p. Nechala Stanislav
b) členov komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: p. Michal
Zeman, p. Michal Zeleňák, p. Peter Lím

Hlasovanie: Za: 9 Zdržal sa: O Proti: ONeprítomní: O

c) predsedu stavebnej komisie: p. Peter Blaška

Hlasovanie: Za:8 Zdržal sa: 1 lp. Peter Blaška/ Proti: O Neprítornní:O

d) členov komisie:

a) poslancov: p. Lučanský Peter, p. Korych Jaroslav
b) členov komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: p. Antala Pavol,
p. Horák Róbert, p. Polák Štefan, p. Ivanesíková Miroslava

Hlasovanie: Za: 8 Zdržal sa: 1 lp. Blaška/ Proti: ONeprítomní: O

e) predsedu komisie kultúrno-športovej: p. Jaroslav Korych

Hlasovanie: Za:7 Zdržali sa: 2 lp. Korych Jaroslav, p. Nechala Stanislavi Proti: O
Neprítomní: O

f) členov komisie:

a) poslancov: p. Annušová Mária, p. Lučánský Martin, p. Nechala Stanislav, p.
Samuel Nerád
b) členov komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Vajdečková
Natália

Hlasovanie: Za:7 Zdržali sa: 2 lp. Korych Jaroslav, p. Nechala Stanislavi Proti: O
Neprítomní:O

g) predsedu finančnej komisie: Mgr. Klik Viktor

Hlasovanie: Za:9 Zdržal sa: O Proti: O Neprítomní:O

h) členov komisie:

a) poslancov: p. Blaška Peter, p. Kaderová Soňa
b) členov komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Búdová
Jarmila, p. Bajtek Andrej, p. Benedik Pavol

Hlasovanie: Za: 9 Zdržal sa: O Proti: ONeprítomní: O

Uznesenie č. 105/2018 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi:
A. zriaďuje: obecnú radu
B. volí za členov obecnej rady
Mgr. Klik Viktor, p. Korych Jaroslav, p. Lučánský Martin,
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Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: O poslancov

Uznesenie Č. 106/2018 - Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje, že členom rady
v Materskej škole v Záhorskej Vsi z radov poslancov bude p. Annušová Mária
Termín od 01.12.2018.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec lp. M. Annušová/
Neprítomní: O poslancov

Uznesenie Č. 107/2018 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie a prejav
novozvoleného starostu obce.

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

Uznesenie Č. 108/2018 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú
správu obce za rok 2017 ..

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

Uznesenie Č. 109/2018 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 24

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

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth
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