
Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.06.2017

Uznesenie Č. 38/2017 - OZ berie na vedomie správy hl. kontrolóra:
al Záznam o výsledku kontroly čerpania rozpočtu za 3.štvrťrok 2016
bi Záznam o výsledku kontroly čerpania rozpočtu za 4.štvrťrok 2016
cl Záznam o výsledku kontroly čerpania rozpočtu za 1.štvrťrok 2017
dl Záznam o výsledku kontroly evidencie a prevádzky MI a Fitnescentra z 3.štvrťrok 2016
el Záznam o výsledku kontroly evidencie a prevádzky MI a Fitnescentra z 4.štvrťrok 2016
fi Záznam o výsledku kontroly evidencie a prevádzky MI a Fitnescentra z 1.štvrťrok 2017
gi Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
Zodpovedný: hl. kontrolór obce

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Danihel Pavol,
Ing. Bartalská!
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie Č. 39/2017 - obecné zastupiteľstvo
a) odvoláva predsedu Komisie životného prostredia p. Andreja Bajteka
b) volí predsedu Komisie životného prostredia p. Stanislava Nechalu
c) vymenováva za člena stavebnej komisie odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

p. Adrianu Polákovú
Platnosť od 01.07.2017

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Danihel
Ing. Bartalská!
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie Č. 40/2017 - OZ berie na vedomie informácie a správy komisií
a) kultúrno-športovej komisie
b) komisie Životného prostredia

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Danihel
Ing. Bartalská!
Zdržal sa: O
Proti: O

U • v 41/201 OZ h ľui /zneseme c. 7- se va uje rozpočtove opatrenie č. 2 2017

Úpravy v príjmovej časti: Pôvodný rozpočet 2. úprava Rozdiel

Vratky energií 3000,00 7000,00 4000,00

21BJ nedoplatky vyúčtovanie 1500,00 2000,00 500,00

DzN stavby 16500,00 24500,00 8000,00

DzN pozemky 16100,00 26100,00 10 000,00

Iné príjmy zisk z PČ ° 33000,00 33000,00

Výnos dane z príjmov doplatok 2016 554621,00 558901,23 4280,23

SPOLU - bežné príjmy 1259689,00 1319820,76 59780,23

SPOLU - kapitálové príjmy 101000,00 101000,00 0,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 190000,00 190000,00 0,00



Úpravy vo výdavkovej časti: Pôvodný rozpočet 2. úprava Rozdiel

21BJ Preplatky 3700,00 9200,00 5500,00
MŠ ŠJPotraviny 0,00 14000,00 14000,00
Materiál FC 0,00 50,00 50,00
Merci Taliansko Nerádová 4000,00 4650,00 650,00
MJM manažment zberný dvor 0,00 1513,00 1513,00
Pokuta za neplnenie povinnosti zamestn. ZŤP 0,00 1045,00 1045,00
Mzdy OCÚ 100000,00 90000,00 -10000,00
Zberný dvor projektová dokumentácia 2340,00 0,00 -2340,00
Maľovanie Zuzanka 4000,00 0,00 -4000,00
KD malovante kuchyňa 1500,00 0,00 -1500,00
Výmena okien a dverí 2000,00 0,00 -2000,00

Všeobecné služby OCÚ 20640,00 19417,00 -1223,00

SPOLU - bežné výdavky 908326,00 910521,00 1695,00
Kotol kúrenie MŠ 0,00 5000,00 5000,00
Projektová dokumentácia cesty rekonš. 0,00 1400,00 1400,00
Dopravné ihrisko MŠ náter práce 0,00 2500,00 2500,00
SPOLU - kapitálové výdavky 159318,01 168218,01 8900,00

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

Zodpovední: starosta obce, p. Danihelová
Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Danihel
Ing. Bartalská!
Zdržal sa: O .
Proti: O

Uznesenie Č. 42/2017 - Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Záhorská Ves za rok 2016.
b) schvaľuje

l. Výsledok hospodárenia za rok 2016 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) ab) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vzniknutý z bežného a kapitálového rozpočtu - schodok rozpočtu
vo výške -58527,39 €

2. Zostatok finančných operácií vo výške 98350,36 €
3. Vylúčenie finančných prostriedkov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z vo

výške 19607,16 €
4. Záverečný účet obce Záhorská Ves za rok 2016 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a)

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov výrokom:
celoročné hospodárenie Obce Záhorská Ves za rok 2016 sa schval'uje bez výhrad.

5. Prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2016 zo základného bežného účtu na
účet rezervného fondu vo výške 20215,81 € __
Zodpovedný: starosta obce



Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 lp. Havrilová,
Ing. Bartalská!
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie č. 43/2017 - OZ ruží uznesenie č. 30/2017 zo dňa 25.04.2017.
Zodpovedný: starosta obce

Za: 6 poslancov
Neprítomní: 3 poslanci lp. Danihel
Ing. Bartalská, p. Bartalskýl
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie č. 44/2017 - OZ sch va!' uje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu "Skvalitnenie technického
vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves" realizovaného v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební
rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy IROP-P02-SC222-2016-13 z
Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
maximálnej výške 10000 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Zodpovedný: starosta obce
Za: 6 poslancov
Neprítomní: 3 poslanci lp. Danihel
Ing. Bartalská, p. Bartalskýl
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie č. 45/2017 - OZ berie na vedomie informáciu p. Pažičanovej, že Požiarna
zbrojnica v obci bude do 31.12.2017 dokončená.
Zodpovedný: starosta obce

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Danihel
Ing. Bartalská!
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie č. 46/2017 - OZ schva1'uje Dohodu na prevoz kompou občanov s trvalým pobytom
v obci Angern za 50% cenu. Vydávanie nových preukazov pre občanov je podmienené
splnením všetkých podmienok pre jeho vydanie a platnosť nových preukazov je stanovená na
obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2018. /Farba preukazu - červené označeniel, zl'ava platí len
na l prevoz tam/späť za deň.
Dohoda: /



Uzavretá medzi obcou Angem an der March a obcou Záhorská Ves
Bod 1:
Obec Záhorská Ves, terajší prevádzkovatel' kompy cez rieku Morava na strane jednej a obec
Angem an der March na strane druhej, miestne príslušná pre licenciu krajiny Dolné Rakúsko,
sa dohodli na podieľaní sa na nákladoch používania kompy obyvatel'mi obce Angem an der
March podľa nasledovných bodov:
Bod 2:
Zmluvné strany sa dohodli, že od 01.07.2017 bude obyvatel'om obce Angem an der March
poskytnutá zl'ava 50% z doteraz platných sadzieb za používanie kompy medzi Angemom
a Záhorskou Vsou.
Bod3:
Obec Angem an der March vykoná k prevádzke kompy nasledovné práce respektíve úlohy:
odpratávanie snehu, starostlivosť o zeleň, bagrovacie práce, osvetlenie, rozličné kontroly
(lano a pod.), povolenia Okresného úradu Gänsemdorf. Ročné náklady dosiahnu asi 30000 E.
Bod4:
Túto dohodu uzatvárajú zmluvné strany na obdobie od O l.júla 2017 do 30.júna 2018.
zodpovedný: starosta obce

Za: 5 poslancov
Neprítomní: 2 lp. Danihel,
Ing. Bartalská!
Zdržali sa: 2 poslanci lp. Havrilová, p. Annušová!
Proti: O

Uznesenie č. 47/2017 - OZ berie na vedomie žiadost' p. Ľubice Guthovej a poveruje starostu
obce potrebnými úkonmi k príprave prenájmu priestorov.
zodpovedný: starosta obce

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Danihel
Ing. Bartalská!
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie č. 48/2017 - OZ berie na vedomie žiadost' p. Štefana Poláka a poveruje starostu
obce zabezpečením vypracovania znaleckého posudku.
Zodpovedný: starosta obce

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 Ip.Danihel,
Ing. Bartalská!
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie č. 49/2017 - OZ schval'uje prijaté uznesenia. Počet: 11

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 lp. Danihel!
Ing. Bartalská!
Zdržal sa: O
Proti: O
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