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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 15.12.2015 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Orgoňová Stanislava -

zaOcÚ
Poslanci prítomní: Bajtek Andrej, Bartalská Mária Ing., Bartalský Peter, Danihel Pavol, Havrilová
Zuzana, Malíková Gabika, Nechala Stanislav
Neprítomní: p. Pupík Rastislav
Zapisovateľ: Orgoňová
Overovatelia zápisnice: Malíková Gabika, Annušová Mária
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

l. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správa kontrolóra - zmena rozpočtu
4. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch
5. Návrh PHSR /programová časť/
5. Návrh dodatku Č. 3 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na

žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves - schvaľovanie
6. Jeseň života - Návrh Dodatok Č. 1 k VZN obce Záhorská Ves Č. 1/2014 o úhradách za

sociálne služby poskytované obcou Záhorská Ves - schvaľovanie
7. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 - schvaľovanie
8. Informácie starostu
9. Schválenie uznesení
10. Záver

Zápis z rokovania:
Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania.

Starosta privítal zástupkyňu z Nafty a.s., ktorej pod'akoval za dlhodobú spoluprácu pri budovaní
obce

Kontrola úloh
Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh
Uzn. 118/20 II - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá, spláca
Uzn. 122/2011 - rokovanie s firmou GURAM, S.r.o. - úloha trvá
Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá
Uzn 74/2015 - vypracovanie dodatku č. 2 zmeny a doplnky územného plánu - úloha trvá

Zmena rozpočtu: oproti pôvodnému návrhu rozpočtu, ktorý bol vyvesený sa podielové dane, čiže
príjmy zvyšujú o sumu II 684 a oproti tomu sa výdavky zvyšujú o: údržba vozidla DHZ 1000 €,
dotácia DHZ o 4000 €, doplnok územného plánu o 5000 € a do ZŠ o 1684 €

OZ uznesením 97/2015 zobralo na vedomie zmeny návrhu rozpočtu -
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Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch - schválenie

OZ uznesením Č. 96/2015 schválilo VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2016

Návrh PH SR /programová čast'/ - kontrolórka obce informovala ako pokračuje vypracovávanie
PHSR - vyžiadali sme nejaké informácie zo škôlky, z Jesene života aj zo ZŠ. Keď to bude hotové,
p. RNDr. Švecová, ktorá to vypracováva to pošle

Dodatok Č. 3 k VZN
OZ uzn. Č. 98/2015 schválilo dodatok Č. 3 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
diet'a MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves

Jeseň života-dodatok Č. 1 k VZN obce Záhorská Ves Č. 1/2014 o úhradách za sociálne služby
poskytované obcou Záhorská Ves
OZ uzn. Č. 99/2015 schválilo tento dodatok

Uzn. 100/2015 OZ schválilo Dodatok Č. 2 k Sadzobníku poplatkov za úkony na OÚ - doplňa sa
o poplatok za skenovanie 0,30 € 1 strana A4

Návrh rozpočtu na rok 2016
OZ uzn. 10112015 schválilo rozpočet na rok 2016 a berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu
na roky 2017-2018
OZ zároveň uzn. 10212015 schválilo neuplatňovanie programovej štruktúry obce, t.j. zostavenie
a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry na rok 2016
OZ uzn. Č. 103/2015 schválilo limit pre Rozpočtové opatrenia, ktoré môže vykonat' starosta obce na
rok 2016 vo výške 1000 €

Informácie starostu
Starosta žiada v budúcnosti o aktívnejšie sa zapájanie k rozpočtu obce

Kamerový systém v obci - vypracováva sa žiadost' na Ministerstvo vnútra SR

Vypracováva sa žiadost' na prefinancovanie kultúrnych podujatí od BSK

DHZ - p. Daráž František od 1.1.2016 z pracovných dôvodov odstupuje z veliteľskej funkcie, jeho
nástupcom bude p. Peter Lučanský, ktorý si urobí veliteľské skúšky, predseda bude naďalej p.
Grujbár - OZ uzn. 104/2015 súhlasí s odstúpením p. Daráža a zároveň uzn. Č. 105/2015
ustanovuje do funkcie veliteľa DHZ p. Lučanského Petra od 1.1.2016

Schválenie uznesení a záver

V priebehu rokovania bolo prijatých 10 uznesení /Uzn. 106/2015/
Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Orgoňová Stanislava /d' II I II II. ~

Overovatelia: Bc. Malíková Gabika ~Nrh R-
Annušová Mária 'j}-: vJ J./0,- ' '--

V Záhorskej Vsi, dňa 18.12.2015
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