
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Záhorská Ves
zo dňa 22.novembra 2018 o 18/00hod. v kultúrnom dome v Záhorskej
Vsi.

Prítomní členovia OZ: p.Mária Annušová, p.Andrej Bajtek, p.lng.Mária Bartalská, p.Peter
Bartalský, p.Pavol Danihel, p.Zuzana Havrilová, p.Mgr.Gabika Malíková, p.Stanislav Nechala,
Pupík Rastislav = 9 členov.
Neprítomní členovia OZ: O poslancov

Starosta obce: JUDr.Šimkovič Boris

Overovatelia: p.Mária Annušová, p.Stanislav Nechala

Kontrolór obce: Mgr.Kaderová Rúth

Zapisovatel': Veronika Annušová

Program:

l. Otvorenie zasadnutia OZ, privítanie poslancov, nových poslancov a hostí,
2. Kontrola úloh
3. Správy komisií
4. Žiadosti - verejné osvetlenie, Solamen,s.r.o. Vysoká pri Morave
5. Uznesenie - Zmluva o prenájom pôdy FirstFarms Agra M,s.r.o., Malacky,

uznesenia na nákup traktora a osobného vozidla,
6. Správa nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017,
7. Rozpočtové opatrenie č.4
8. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2019 a Návrh viacročného rozpočtu na roky

2020-2021- stanovisko,
9. Schval'ovanie VZN: 11 Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej VZN) o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019",
- Dodatok č.6 k Všeobecnému záväznému nariadeniu (ďalej VZN ) obce Záhorská Ves
č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku materskej školy a na žiaka školských
zariadení na území obce Záhorská Ves,
10. Poďakovanie poslancom OZ ukončujúcim funkčné obdobie,
ll. Sl'ub novozvolených poslancov OZ,
12. Volba zástupcu starostu obce - podstarosta,
13. Volba členov komisií: kultúrno-športovú, finančnú, stavebnú a komisiu živ.prostredia,
14. Volba členov do obecnej rady OZ
15. Diskusia
11.Schválenie uznesení
12.Záver, poďakovanie.
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Otvorenie zasadnutia OZ 
Starosta obce privítal všetkých členov OZ a prítomných hostí. Určil overovateľov zápisnice:

p.Annušovú Máriu a p.Nechalu Stanislava, zapisovatel' uznesení: Mgr.Kaderová Rúth-
kontrolór obce a zapisovateľa zápisnice: Annušovú Veroniku.
Odsúhlasené členmi OZ v počte za: 7členov OZ, 2 členovia sa zdržali: (Annušová M.
a Nechala Stanislav). Poslanec Danihel Pavol navrhol prehodnotenie bodov programu a chce
zmeniť poradie bodov v programe. Za: 2 poslanci (p.Bajtek a Danihel), zdržal sa: 3
p.Havrilová,p.Pupik a Bartalský), proti:4 (p.Annušová, p.lng.Bartalská, Mgr.Malíková,
p.Nechala). Návrh na zmenu bodov pozvánky hlasovaním neprešiel, zostáva pôvodný.
Starosta obce podotkol, že uznesenia z minulého mimoriadneho zasadnutia zo dňa
12.11.2018 nie sú platné, nakol'ko nie sú podpísané starostom obce, stali sa neplatnými
uzneseniami.
Kontrola úloh - kontrolórka obce p.Mgr.Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh:
-uznesenie č.32/2017 - žiadosť na vvmaľovanie priestorov zdrav. strediska - úloha trvá,
-uznesenie č.65/2017-zmena názvu ulice Moravská - úloha trvá,
-uznesenie č.67/2017- zriadenie autobusovej zastávky na znamenie-úloha trvá,
-uznesenie č.84/2017- odkúpenie pozemku vo vlastníctve p.Šteffeka-úloha trvá.
Správy komisií - predsedovia komisií predniesli správy:
- za stavebnú komisiu poslanec p.Danihel - komisia nezasadala,
- za kultúrno-športovú komisiu poslankyňa Mgr.Malíková, oboznámila prítomných
o priebehu kultúrnych akcií, pozýva 25.11.2018 na koncert Lucie Poppovej a kladenia venca
na jej pamiatku, 07.12.2018 - Mikuláš, 08.12. varenie guláša pred Sportclubom u Blažeja,
08.12.2018 Poľovnicka zábava, 26.12.2018 Stolnotenisový turnaj v kultúrnom dome,
- za komisiu ŽP informuje p.Nechala: prevedený poriadok za ihriskom, na Ďalovke, v Majeri,
ul. Pri druhej kaplnke, Rybársky dom, zostáva stanica, kde je vyhodená I'adnička, pneumatiky
pôjdu na Zberný dvor,
-za finančnú komisiu poslankyňa Ing.Bartalská - informuje o zasadnutiach finanč.komisie
o úpravách návrhu rozpočtu zo dňa 09.09., 04.10. a 22.10.2018 kvôli návrhu na kúpu
automobilu v hodnote 13.589,99EUR formou leasingu, ktorý bol odsúhlasený finančnou
komisiou,
dňa 19.11.2018 odsúhlasený nákup traktora zn.Zetor PROXIMA formou leasingu v hodnote
38.889,-EUR, finančná komisia odsúhlasila úpravu rozpočtu (10.000,-EUR splátky na traktor),
kontrolór obce vyzýva k hlasovaniu obidvoch návrhov:
Pod uznesením č.SS/20lS poslanci OZ schvaľujú z dôvodu havarijného stavu terajšieho

traktora nákup nového traktora zn.ZETOR PRaXIMA 90T2 s výkonom 65kW za obstarávaciu
cenu 38.289,- EUR bez DPH formou leasingu cez spoločnosť ČSOB Leasing,a.s. počte za: 8
poslancov, proti: O, zdržal sa : 1 poslanec (p.Havrilová),

Pod uznesením č.SG/20lS poslanci OZ schvaľujú nákup osobného vozidla zn.KIA STaNIC 1,4
za cenu 13.589,99 EUR formou leasingového nákupu cez spoločnosť ČSOB Leasing s prvou
splátkou vo výške 3.397,50EUR, ostatné splátky 2.-4. splátka 3.443,36 EUR v počte za: 7
poslancov, proti: O, zdržal sa: 2 poslanci (p.Havrilová, p.Bajtek).
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Ing. Bartalská vyzýva poslancov k hlasovaniu Rozpočtového opatrenia č.4 podľa návrhu
finančnej komisie pod uznesením: č. 87/2018 - OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie Č. 4:

Pôvodný
Úpravy v príjmovej časti: rozpočet 4. úprava Rozdiel

SPOLU - bežné príjmy 1361535,00 1 444014,54 0,00

SPOLU - kapitálové príjmy 1000,00 109587,81 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,- 0,00 -2000,00

Údržba ciest 2000,- 0,00 -2000,00

Údržba budovy 2000,- 1000,00 -1000,00

vývoz bioodpad 10000,- 12500,- 2500,00

921713,60 956223,73 -2500,00

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

Spolu kapitálové výdavky 23400,00 238745,14 5902,00

Spolu finančné operácie výdavkové 30835,00 37835,00 0,00

Za: 9 poslancov, proti: O, zdržal sa: O poslancov
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Kontrolórka obce predniesla návrh na preplatenie dovolenky v počte 22dní starostovi obce za
predchádzajúce obdobie, nakol'ko mu vzniká zvolením nového obdobia starostu obce nárok na
dovolenku novú. Poslanci hlasujú v počte Za: 7 poslancov, proti: O, zdržal sa: 2 poslanci (p.Havrilová,
p.Bajtek) pod uznesením Č. 88/2018.

Na základe zmluvy o nájme pozemku č. 2798 na pol'nohospodárske účely pri prevádzkovaní
nájomcom: FIRSTFARMSAGRAM, s.r.o. so sídlom v Malackách, Vinohrádok 5741, do užívania
nehnutel'nosti v celkovej výmere 686 916m2 za odplatu dľa Zmluvy, poslanci OZ schval'ujúzmluvu
o nájme na 10 rokov s účinnosťou od: 1.1.2019 v počte Za: 9 poslancov, proti: O, zdržal sa: o.
PredloženáSPRÁVA NEZÁVISLÉHOAUDíTORApre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce
ZáhorskáVes vydaná dňa: 15.10.2018 auditorkou Ing.Teréziou Urbanovou konštatuje, že obec
ZáhorskáVes konala s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách k 31.12.2017. PoslanciOZ
berú na vedomie správu pod uznesením č.90/2018.
Kontolórka obce Mgr.Kaderová Rúth predkladá Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce ZáhorskáVes na rok 2019, viacročného rozpočtu na roky 2020-2021 pod uznesenímč. 91/2018
a na základe skutočností odporúča OZ predložený Návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť:

v počte poslancov OZ za: 9 poslancov, proti: O, zdržal sa: o.

K zmenám v Návrhu rozpočtu na rok 2019 pri položke:

1. Zníženie kapitálových výdavkov v položke Rekonštrukcia ciest: - 11.000,-EUR
2. Zvýšenie kapitálových výdavkov Leasingutraktor: + 11.000,-EUR,

poslanci OZ schval'ujú zmenu v Návrhu rozpočtu na r.2019 pod uznesenímč.92/2018 v počte za: 8
poslancov, proti: O, zdržal sa: 1poslanec (p.Pupik).
Pod uznesenímč.93/2018 poslanci OZ schval'ujúROZPOČET OBCE NA ROK 2019 nasledovne:
Bežnépríjmy: 1.522.722,40EUR,Bežnépríjmy rozpočtová organizácia: 12.500,-EUR, Kapitálové
príjmy: 1.000,-EUR,Príjmy finančných operácií: ls0.000,-EUR, Celkové príjmy: 1.686.222,40EUR,

Bežnévýdavky: 1.047.730,30 EUR, Bežnévýdavky RO: 483.972,-EUR,Kapitálové výdavky:123.600,
EUR, Výdavky finančných operácií: 30.83s,-EUR,Celkovévýdavky: 1.686.137,30EUR a poslanci OZ
berú na vedomie Návrh viacročného rozpočtu na roky 2020-2021 v počte Za: 9 poslancov, proti: O,
zdržal sa: o.
Pod uznesenímč.94/2018 poslanci OZ schval'ujúneuplatňovanie programovej štruktúry obce, t.j.
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry na rok 2019 v počte Za: 9
poslancov, proti: O, zdržal sa: O

Zároveň poslanci OZ schvaľujú starostovi obce limit pre rozpočtové opatrenia v rámci jeho právomocí
na rok 2019 len do výšky 1.000,-EUR pod uznesenímč.95/2018, v počte Za: 7 poslancov, proti: O,
zdržali sa: 2 poslanci (p.Havrilová, p.Pupik).

Schval'ovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2019.
Pod uznesením č.96/2018- poslanci OZ schvaľujú VZN o miestnych daniach a miestno~
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poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 v počte Za: 9
poslancov, proti: O, zdržal sa: O

Dodatok č.6 k VZN obce Záhorská Ves č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves
schvaľujú poslanci OZ pod uznesením č.97/2018 v počte za: 9 poslancov,proti:O, zdržal sa: o.
Žiadosti:
Žiadosť o nočné osvetlenie p.Karovičovej Evy a obyvatel'ov ul.Malej uličky- poslanci OZ
berú na vedomie pod uznesením č.98/2018, žiadosť bude zaradená do nového rozpočtu
obce.

Žiadosť o predlženie Zmluvy o dielo o spravovanie a prevádzkovanie domu smútku
v Záhorskej Vsi firmou SOLAMEN,s.r.o.zastúpenou p.Dinušom Róbertom so sídlom Vysoká
pri Morave. Poslanci OZ schvaľujú predlženie zmluvy na prevádzkovanie pohrebiska
a prevádzkovanie domu smútku na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2021 počtom Za: 9
poslancov pod uznesením č. 99/2018.

Starosta obce poďakovalodstupujúcim poslancom za spoluprácu vo volebnom období 2014-
20181 ~ (uznesenie č.100/2018) a vyzýva predsedu volebnej komisie p.Pupikovú Elenu, aby
oznámila výsledky volieb do samosprávy. predsedkyňa volebnej komisie vyzýva opätovne
zvoleného starostu obce JUDr.Šimkoviča Borisa k zloženiu sl'ubu za starostu obce Záhorská
Ves. Po zložení sľubu starostom obce prichádzajú na rad zvolení poslanci OZ na obdobie
2018 - 2021: p. Annušová Mária, p.Blaška Peter, p.Kaderová Soňa, p.Mgr.Klik Viktor,
p.Korych Jaroslav, p.Lučánsky Martin, p.Lučánsky Peter, p.Nechala Stanislav, p.Nerád
Samuel.
Pod uznesením č.101/2018 poslanci OZ berú na vedomie výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce, berú na vedomie sl'ub starostu obce dl'a zákona a zloženie sl'ubu
novozvolených poslancov obecného zastupitel'stva v počte za: 9 poslancov, proti: O., zdržal
sa: o.
Starosta obce vyjadril vel'ké poďakovanie pracovníčke OCÚ p.Antaličovej Anne za prípravu,
pokojný priebeh a ukončenie volieb do orgánov samosprávy obce. Zároveň celej volebnej
komisii.
Starosta obce oslovuje novozvolených poslancov o hlasovanie zástupcu starostu obce.
Poslanci OZ sa zhodli v názore podľa starostu obce JUDr.Šimkoviča Borisa} že zástupca
starostu bude poslanec, ktorý mal najviac získaných hlasov - p.Lučánsky Martin. Volba
zástupcu starostu obce prebehla v počte Za: 9 poslancov, proti: O} zdržal sa: o. Obecné
zastupiteľstvo volí poslanca p.Lučanského Martina zástupcom starostu, t.j. zvolávaním
a vedením zasadnutí OZ v Záhorskej vsi dl'a zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov pod uznesením č. 102/2018.
Zároveň pod uznesením č. 103/2018 OZ určuje zastupujúceho sobášiaceho (uzatváranie
civilných sobášov v neprítomnosti starostu obce) poslanca p.Lučánského Martina počtom Za:
8 poslancov, proti: O, zdržal sa: 1 poslanec (Lučánsky Martin). .--.r-

~ <______,_------
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Starosta obce navrhuje poslancom zriadenie komisií:

1. Kultúrno-športová komisia

2. Finančná komisia
3. Stavebná komisia
4. Komisia životného prostredia
Poslanci OZ súhlasia so zriadením komisií pod uznesením č. 104/2018 s členmi komisií:
Komisia ŽP: predsedom komisie p.Lučanský Peter,s členmi: p.Lučanský Martin, a ďalších
členov komisie z radov obyvatel'ov: p.Lím Peter, p.Zelenák Michal, p.Zeman Michal, v počte
Za: 9 poslancov, proti: O poslancov, zdržal sa: O poslancov,

Komisia stavebná: predsedom komisie p.Blaška Peter, s členmi: p.Lučanský Peter, p.Korych
Jaroslava ďalších členov z radov obyvatel'ov: p.Antala Pavol, p.Horák Róbert, p.lvancsíková
Miroslava a p.Polák Štefan, v počte Za: 9 poslancov, proti: O, zdržal sa: O poslancov,

Komisia kultúrno-športová: predsedom komisie p.Korych Jaroslav, s členmi: p.Annušová
Mária, p.Lučanský Martin, p.Nechala Stanislav, p.Nerád Samuel, ďalších členov z radov
obyvatel'ov: Mgr.Vajdečková Natália, v počte Za: 9 poslancov, proti: O, zdržal sa: O
poslancov),
Komisia finančná: predsedom komisie: Mgr.Klik Viktor, s členmi p.Blaška Peter, p.Kaderová
Soňa, ďalších členov z radov obyvatel'ov: Ing.Búdová Jarmila, p.Bajtek Andrej a p.Benedik
Pavol, v počte Za: 9 poslancov, proti: O, zdržal sa: O poslancov.
Obecná rada - poslanci OZ zriaďujú obecnú radu a volia za členov obecnej rady:
Mgr.Klik Viktor, p.Korych Jaroslav, p.Lučanský Martin v počte Za: 9 poslancov, proti: O, zdržal
sa: O poslancov, pod uznesením č. 105/2018.
Od termínu 01.12.2018 poslanci OZ schval'ujú člena rady v Materskej škole v Záhorskej Vsi
z radov poslancov p.Annušovú Máriu pod uznesením č. 106/2018.
Starosta obce vyzýva p.Zdražela velitel'a DHZ, aby symbolicky prevzal kl'úče od novo
vybudovanej požiarnej zbrojnice, so želaním čo najmenšieho počtu požiarov.
Príhovorom a poďakovaním starostu obce za prejavenú dôveru vo voľbách do orgánov
samosprávy vyjadril úctu k voličom z radu občanov. Teší sa na spoluprácu s novými
poslancami. V začiatkoch vo svojej funkcii sa spoliehal sám na seba, dnes sa bude spoliehať
a obracať na tvorivých poslancov. Teší sa na budovanie obce, kultúrne podujatia, nové
rozhodnutia a výzvy. Bude rád, ak ho občania budú navštevovať, informovať, komunikovať,
aby neskôr nedochádzalo k nenávisti a osočovaniu, hlavne z nevedomosti
a neinformovanosti. Bol by rád, aby zasadnutia OZ bolo plné hostí z radov občanov,
k budúcim zasadnutiam poslúžia aj priestory kultúrneho domu.
Ďakuje za spoluprácu bývalým poslancom, cení si ich spoluprácu za volebné obdobie 2014-
2018.

Pod uznesením č.107/2018 poslanci OZ a hostia berú na vedomie
starostu obce Záhorská Ves JUDr.Šimkoviča Borisa.
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Pod uznesením č. 108/2018 poslanci OZ berú na vedomie Konsolidovanú správu obce za rok
2017 v počte Za: 9 poslancov, proti: O, zdržal sa: O poslancov.
Diskusia: prihlásila sa p.Pupiková Elena a navrhuje, že k zriadeniu kultúrno-športovej komisii
by mal byť priradený ešte 1 člen - hospodár kultúrneho domu. P.Konečná Mária (hospodár
KD) odmieta členstvo, nakol'koje dostatočne informovaná o dianí kultúrnych akcií
v kultúrnom dome,
p.Tereňová upozorňuje na nebezpečenstvo potulovania agresívnych psov, nakol'kobola
sama napadnutá nebezpečným psom a jej pes bol dokaličený, žiada nápravu zo strany
starostu obce. Starosta obce v prvom rade poukazuje na majitel'a psa,ten by mal zodpovedať
za činy psa a p.ŠéryováZdenkaje nápomocná k odchytu potulujúcich sa a nebezpečných
psov, obec nemá finančné prostriedky na zriadenie priestorov pre odchyt psov, Sloboda
zvierat tak isto žiada financie za odchyt a kastráciu psa,
p.Hanzlovič František vyjadruje stálu nespokojnosť s dianím a rozhodovaním obce,
p.Annušová Mária opisuje prácu v kultúrno-športovej komisii v predchádzajúcom volebnom
období, každákultúrna akcia bola zriaďovaná podl'a limitu finančných prostriedkov, je
sklamaná s návštevnosťou (len 10%)kultúrnych akcií v obci, s návštevnosťou piesovaDní
uhranského somícaz radov našichobčanov, opisuje činnosť dôchodcov. Tešísa na novú
spoluprácu z radov poslancov,
p.Ďurková upozorňuje na odpad pri železničnej stanici, novozvolený poslanec p.Lučanský
Martin objasňuje situáciu s nelegálnym vývozom odpadu po obci, ktorý je charakterizovaný
ako priestupok s finančným postihom 33,-EUR. V tomto prípade je nutné volať políciu,
Mgr.Vargová Martina poukazuje na nedodržiavanie dopravnej značkyzákazuvjazdu na Dlhú
ulicu a navrhuje zmenu, starosta obce informuje o schválení pasportizácie obce dopravným
inšpektorátom, poslanec LučanskýMartin odporúča volať hliadku dopravnej polície,
p.Hanzlovič pripomienkuje nezriadenie mosta do Rakúska,starosta obce informuje
o referende rakúskych občanov na ktorom rozhodli o nezriadení mosta (až 74%obyvatel'ov),
je nutné prihliadnuť na nočný kl'udv obci a poukazuje na vel'kú premávku obcou, poslanec
P.BlaškaPeter je zásadne proti výstavbe mosta, nakol'koje obyvatel'om Hlavnej ulice
v blízkosti colnice a prikláňa sa proti aj poslankyňa p.KaderováSoňa,
p.Davidová Jana- členka spevokolu Uhranskáperla pozývavšetkých na koncert k výročiu
narodenia bývalej občianky- opernej speváčky Lucie Poppovej, ktoré sa bude konať v kostole
v ZáhorskejVsi v nedel'u 25.11.2018 o lS,OOhod.,
p.Lisá Katarína žiada o rozšírenie kamerového systému aj do častí obce, kde sa pohybujú
nebezpečnéživly ako objekt železničnástanica, nakoľko je nebezpečné potulovať sa v tejto
časti v nočných hodinách, starosta obce žiada o doručenie žiadosti na rozšírenie kamerového
systému na uvedené miesta, koniec diskusie.

Pod uznesením č. 109/2018 poslanci OZ schval'ujúprijaté uzneseniav počte 24, Za: 9
poslancov, proti: O, zdržal sa: O poslancov.
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Ukončenie zasadnutie OZ - starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na
verejnom zasadnutí a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

Overovatelia zápisnice: 

1. P.AnnušováMária...a.~~........ .
2. p.NechalaStanislav~W .

starosta obce: ~~ ...~

Zapísala: Annušová Veronika

V Záhorskej Vsi, dňa 22.11.2018


