
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves zo dňa

27.11.2014 konaného na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi o 17.00 hod.

Prftomnf: JUDr. Boris Šimkovič-starosta, Mgr. Kaderová Rúth -kontrolórka obce

Poslanci: PhDr. 8rukkerová Darina, MaHková Gabriela, Danihel Pavol, JUDr. Repár Milan, Nechala

Stanislav, Hanzlovič František

Neprítomní: Vajdečka Miroslav, Biesik Peter, Matejov Peter

Overovatelia zápisnice: Malíková Gabriela, Nechala Stanislav

Zapisovatef Antaličová Anna

PROGRAM:

1.0tvorenie zasadnutia
2.0známenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčeni

o zvoleni novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupttetstva.

3.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia

novozvoleným starostom.
4.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

S.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

6.Vystúpenie starostu
7.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutie

obecného zastupiterstva (zástupca starostu)

S.Zriadenie obecnej rady a volba jej členov

9.Zriadeniekomisir, určenie ich náplne práce, volba ich predsedov a členov.

10.10 minútová prestávka

1l.Určenie platu starostu

12.Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2015

13.Návrh VZN o nakladani s odpadom

14.Návrh rozpočtu na rok 2015

1S.Návrh nového programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2014 - 2010

l6.Návrh Zásad o hospodáreni s finančnými prostriedkami obce

17.Dlskusia

lB.Schválenie uznesenI

19.Záver

I.Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ, privital všetkých prítomných poslancov, občanov,

a novozvolených poslancov. Vo svojom prfhovore zhrnul všetky vykonané práce, ktoré sa podarili vo

volebnom období 2011- 2014 uskutočniť a poďakoval za prácu odstupujúcim poslancom a odovzdal

im plakety vďaky.



Ďalej poďakoval spolkom, rladlteľkárn MŠ a zš, Jeseni života a Ich zástupcom odovzdal čestné

uznania.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie odstupujúcim poslancom za výbornú

spoluprácu vo volebnom obdobi 2011 - 2014.
Za: 6 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomni; 3 poslanci lp. Vajdečka, Biesik, Matejovi

2.0známenie o vVsledkov vol'bV starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie

osvedčeni o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného

zastupiteľstva.
Predseda miestnej volebnej komisie p. Danihelova prečitala výsledky komunálnych volieb 2014, ktoré

tvoria prílohu zápisnice.

3.Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Následne prečítala sľub novozvoleného starostu, ktorý po prečftanf potvrdil svojim podpisom

a odovzdala mu osvedčenie.

Tým sa novozvolený starosta ujíma vedenia prvého zasadnutia OZ .

4.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
Starosta prečítal znenie sľubu poslanca. Poslanci zložili sľub podpisom pod text srubu napísaného na

osobitnom liste, kde sú uvedeni v abecednom poradí. Starosta odovzdal každému novozvolenému

poslancovi osvedčenie o zvolenf za poslanca.

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsí berie na vedomie

l.Výsledky volleb do orgánov samosprávy obce

konštatuje, že
I.Novozvolený starosta obce JUDr. Boris Šimkovič zložil zákonom predpisaný sľub starostu obce

2.Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpfsaný slub poslanca obecného

zastupiterstva: p. Bajtek Andrej, p. Havrilová Zuzana, p. Danihel Pavol, p. Annušová Mária, p.

Bartalský Peter, Bc. Gabriela Malrková, p. Nechala Stanislav, Ing. Bartalská Mária, p. Pupík Rastislav.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Neprítomný: O poslancov

S.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomný: O poslancov

6.Vystúpenie starostu

Starosta žiada poslancov, aby hájili záujmy občanov, nie svoje, aby rešpektovali jasné rozhodnutie



občanov vo voľbách, aby sa pripravovali na zasadnutia OZ a reagovali na podnety občanov ihneď,

nečakali až na zastupiteľstvo.

7.poverenle poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutie

obecného zastupiteľstva.

Starosta každé volebné obdobie vždy za zástupcu určil poslanca, ktorý získal vo vol'bách najviac

hlasov. Za svojho zástupcu poveril poslanca p. Bajteka Andreja.

Obecné zastuplteľstvo v Záhorskej Vsi poveruje poslanca p. Bajteka Andreja zvolávanim a vedením

zasadnut! obecného zastuptteľstva v prfpadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. S

tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich

predpisov.

Za: 8 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: 1 poslanec lp. Bajtekl

Neprltomný: O poslancov

a.Zriadenle obecnej rady a volba jej členov
Obecná rada je poradný orgán starostu. Starosta navrhuje do obecnej rady p. Bajtek Andrej, Ing.

Bartalská Mária, Danihel Pavol, Havrilová Zuzana.

Obecné zastupiteľstve v Záhorskej Vsi:

A. zriaďuje obecnú radu
B. volí za členov obecnej rady
p. Bajtek Andrej, Ing. Bartalská Mária, Danihel Pavol, Havrilová Zuzana

Za: S poslancov

Proti: O poslancov
Zdržal sa: 4 poslanci jp. Bajtek, Ing. Bartalská, Danihel, Havrilovál

Neprftomný: O poslancov

9.Zriadenie komisii, volba ich predsedov a členov
Starosta navrhuje zriadenie troch komisif
-fínančná komisia

-kultúrno športová komisia
-stavebná a životného prostredia

Predseda finančnej komisie: Ing. Bartalská Mária
Členovia komisie z radu poslancov: Bajtej Andrej, Danihel Pavol

Členovia komisie z radu občanov: do budúceho zasadnutia

Predseda kultúrno športovej komisie: Havrilová Zuzana
Členovia komisie z radu poslancov: Puplk Rastislav, Nechala Stanislav, Bc. Malfková Gabriela

Členovia 2 radu občanov: do budúceho zasadnutia

Predseda stavebnej komisie a ŽP: Danihel Pavol



Členovia komisie z radu poslancov: Annušová Mária, Bartalský Peter

Členovia komlsle z radu občanov. do budúceho zasadnutia

Schválené uznesením č. 12412014

10. prestávka

ll.Určenie platu starostu
Kontrolórka obce predniesla OZ návrh platu starostu obce 1/ súlade so zákonom NR SR č. 253/1994
Zb. o právnom postaveni a platových pomeroch starostov obd a primátorov miest v znenf neskorších

predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dnI pred voľbami plat starostu

vo výške 1.631,52-Eur. Z dôvodu, že je vedúcim kompy, vykonáva bezpečnosť obce, nemá prednostu

úradu navrhuje 70% zvýšenie platu. OZ na základe pripomienok sa dohodlo o zvýšenie platu

starostovi o 50%t.j.mesačný plat starostu obce vo výške 2447, 28-Eur.

Za: 5 poslancov

Proti: O poslancov
Zdržal sa: 4 poslanci ling. Bartalská, Annušová, Bartalský, Pup/kJ

Neprftomný: O poslancov
Ako ďalšf bod bolo schválenie odmeny zástupcovi starostu, odmeny predsedom kornisií, odmeny

ostanýrn poslancom v komisii, odmeny členom komisii z radov obyvateľov obce.

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsí schvaľuje:

al odmenu zástupcovi starostu: 33,-Eur/mesiac

Za: 8 poslancov

Zdržal sa: 1poslanec Jp. BajtekJ
bI odmenu predsedom komisií: 5,-Eur/zasadnutie

Za: 9 poslancov
cl odmenu ostaných poslancov v komisíí: 5,-Eur/zasadnutle

Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 1poslanec lp. Bajtekl
dl odmenu členom komisií z radu obyvateľov obce: 5,~EurJzasadnutie

Za: 9 poslancov

17.0iskusia

Pani riaditeľka Mš Soboličová žiada, aby OZ schválilo poslanca za člena rady v MŠ.
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje za člena rady v Materskej škole v Záhorskej Vsi

z radov poslancov Bc. Mal1kovú Gabrielu. Termin od 01.12.2014.

la: 8 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: 1 poslanec Jp. Malfková/

Neprltomný: O poslancov

p. Havrilová sa informovala o kul. podujatiach do konca roka 2014 a pýta sa či je už termin plesu. Ples

sa bude konať 14.2.2014.
p. Danihel- informoval OZ, že p. Bernáthová by rada vypracovala projekt Zelená oáza.



Vyzveme ju, aby prišla na budúce zasadnutie a informovala o aký projekt ide.
Starosta zopakoval, že ako povedal v prlhovore, podklady treba vopred pripraviť pred OZ, doručiť ich

na OCÚ a potom sa dajú do programu OZ.
OZ sa dohodlo, že zasadnutia OZ sa budú konať ako doteraz prvý pondelok v mesiaci.

p.Nechala žiada, aby podklady na zasadnutie OZ boli k dispozícif už v stredu pre zasadnutfm.

p. Ba]tek žiada o prehradnejšie vypracovanie tabuliek k rozpočtu.

p. Pupfková prosí všetkých pritomných poslancov, aby sa stretávali s občanmi a vyzvali ich k účasti na

akciách.

lS.Schválenie uznesenf
Obecné zastuplteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje prijaté uznesenia - počet 8.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprltomný: O poslancov

19. Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a pozval prítomných na malé občerstvenie.

Overovatelia:

Bc. Malfková Gabriela
Ir- je\/PP······Ff····2····
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.................. ~~.IJ.. ~J.IO•••••••••••••••••••••Nechala Stanislav

Zaplsala: Antaličová Anna

V Záhorskej Vsi dňa 30.11.2014
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