
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves zo dňa 3.11.2014 konaného

na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi o 17.00 hod.

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

Poslanci: Biesik Peter, PhDr. Brukkerová Darina, Hanzlovič František, Bc. Malíková Gabriela, Matejov

Peter, Nechala Stanislav, JUDr. Repár Milan, Vajdečka Miroslav

Overovatelia zápisnice: PhDr. Brukkerová Darina, JUDr. Repár Milan

Zapisovateľ uznesení: Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce

Zapisovateľ; Antaličová Anna

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Kontrola úloh

3. Návrh nového programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2014 - 2020
3/ A. Správa nezávislého audítora

4. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2015
5. Schválenie VZN o nakladaní s odpadom

6. Návrh Zásad hospodárení s finančnými prostriedkami obce

7. Žiadosti do rozpočtu a ďalší postup rozpočtu na r. 2015

8. Informácie starostu obce - NKÚ, Audit, kamerový systém - dotácia Min. vnútra
9. Žiadosti

10. Rôzne - diskusia

11 Schválenie uznesení

12. Záver

1.Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania. Poslanci schvalujú program rokovania.

2.Kontrola úloh

Uznesenie č.118/2011- splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá
Uznesenie Č. 122/2011- rokovanie s firmou GURAM, S.r.o. - úloha trvá

Uznesenie Č. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA, a.s - úloha trvá

3.Návrh nového programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2014 - 2020.
Mgr. Kaderová Rúth oboznámila poslancov, že spolu so starostom vypracovali návrh jednotlivých
priorít prostredníctvom strategických cíeľov rozvoja obce.

p. Hanzlovič mal pripomienku k opatreniu 4.1 Rekonštrukcia 2. Kaplnka, kde figuruje garant obec.

Bolo mu vysvetlené, že to nie je rekonštrukcia kaplnky, ale cesty pri druhej kaplnke. Vykonala sa

oprava opatrenia. Starosta vyzval poslancov, aby sa aj oni v budúcnosti zaoberali vypracovaní PHSR
a aby dali nejaké návrhy.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh programovej časti PHSRpre roky 2014 - 2020.d:__L_/
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Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov

31A Správa nezávislého audítora

Uskutočnil sa audit pripojenej konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy,

ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská účtovná jednotka obec Záhorská Ves a ktorá

obsahuje konsolidovanú súvahu k 31.12.2013, súvisiaci konsolidovaný výkaz ziskov a strát
a poznámky konsolidovanej účtovne závierky.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov

4.Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 201S

Toto VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Záhorská Ves v zdaňovacom období

2015. VZN sa nemení, sú tu pridané poplatky za garáže podzemné aj nadzemné, pozemky pod

predajnými stánkami, ktoré budú vedené ako stavebné pozemky.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015.

Za: 8 poslancov
Proti. O poslancov

Zdržal sa: 1 poslanec lp. Hanzlovičl
Neprítomní: O poslancov

S.Schválenie Všeobecne záväzné nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

Mgr. Kaderová Rúth vypracovala Návrh VZN a poprosila poslancov, aby sa v budúcnosti zapájali aj

oni. P. Hanzlovič mal pripomienku k zberným nádobám k bodu e) ostané prevádzky - podniky, školy

240 I kontajner vývoz 26 x ročne. Prečo majú len jednu nádobu ako rodiny s 2 - 3 obvvatelmi

v domácnosti. Mgr. Kaderová mu vysvetlila, že sa jedná iba o typ nádoby akú musia používať. Už

koľko nádob budú potrebovať to záleží na nich. Škola má momentálne 4 ks 240 I a 1 ks 1201 nádobu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní
s komunálnym odpadom.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O pOSlan~ov
~.--
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6.Návrh Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami obce.

Tieto zásady upravujú postavenie a funkciu rozpočtu obce Záhorská Ves, rozpočtový proces obce,

zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie obce, finančnú kontrolu, hospodárenie rozpočtovej
organizácie obce, hospodárenie príspevkovej organizácie obce.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Záhorská Ves.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov

7.Žiadosti do rozpočtu a ďalší postup rozpočtu na rok 2015

Zoznam žiadostí do rozpočtu obce na rok 2015 - predložených dňa 03.10.2014 OZ zastupiterstvu

Hlasovanie: ÁNO /súhlas so zaradením do rozpočtu na rok 20151
NIE lnesúhlas so zaradením do rozpočtu na rok 20151
Zdržal sa hlasovania

Skutočná výška, ktorá bude priradená na daný výdavok týmto hlasovaním NEBOLASCHVÁLENÁ, t.j. že
v prípade hlasovania ÁNO, nie je odsúhlasená výška, ale len súhlas s tým, že so žiadosťou sa má
počítať a podľa Návrhu rozpočtu bude výška upravená podľa finančných možností obce, t.j. až pri
schvaľovaní Návrhu rozpočtu obce na rok 2015.

1. Návštevníci fitness centra obce 2.000 Eur
al eliptický trenažér
bi činky
c/2 zrkadlá do miestnosti
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov

2. Prevádzka cintorína
al nové oplotenie za Dom smútku 5000 Eur
bi vymarovanie priestorov, výmena WC, iné opravy

Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov
3. Obyvatelia ZV

opraviť plot pri Materskej skole cca 65 m dlžka
Hlasovanie: za NIE - 7 poslancov Zdržali sa - 2 poslanci lp. Hanzlovič, p. Danihel!

4. Obecný úrad - návrh vypracovaný p. Polákovou
al uzatvorenie schodísk na bytovke Hlavná Č. 31

/vchodové dvere 2 ks a vybudovanie bočnej steny 2 ksl 3000 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov
bi vybudovanie predzáhradky pri prízemí objektu bytovky Hlavná Č. 31

/betónový základ, kovové stlpikv, pletivo, bránka/ 6000 Eur
Hlasovanie: za NIE - 9 poslancov

5. Dobrovoľný hasičský zbor
al poštovné 50
bi všeobecný materiál 2500
cl pohonné hmoty, oleje 1600
dl poistné za vozidlo 300
el kurzy - zdravotnícky, pilčícky, strojnícky, velítetský 1800
fi Poistky osôb 300
gi Lekárske prehliadky 150
hl Kontrola IVECO- Autoimpec, emisná, STK 1000

3.500 Eur

9480 Eur



if Zásahové oblečenie 5 ks 2500
jl zásahové topánky 680
kl Dorast a plameň 700

Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov
6. Obyvater obce

Renovácia obnova náterov informačných tabút, lavičiek, košov v obci 3000 Eur
Žiadosť vyradená.

7. Školská jedáleň 4200 Eur
al Elektrická varná panvica 1 ks 3500
bi Stôl pracovný nerezový 1 ks 600
cl Hrnce nerezové malé 100

Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov

8. Základná škola

al servis počítačov 200 Eurl mesiac 2400 Eur- upravené na 2000 Eur
bi obnova maľovky stien v telocvični 1300 Eur
cl zabezpečiť rovný povrch ihriska vareáli školy Eur

dl vymeniť vchodové dvere 2200 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov

9. Jeseň života - príspevková organizácia 29280 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 8 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec lp. Hanzlovičl
10. Kultúrny dom 5800 Eur

al čistiace + hygienické potreby 300
bi spotrebný materiál 1000

cl údržba budovy 1500 I oprava omietok v MS, marovanie MS, marovanie WCI
dl rekonštrukcia elektrického vedenia v kuchyni 3000

Hlasovanie: za ÁNO - 6 poslancov Zdržali sa - 3 poslanci lp. Danihel. P. Biesik, p. Bc. Malíkovál

ll. Knižnica - nákup kníh 500 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov

12. Návrh na protipovodňovú ochranu a prevenciu, čistenie odtokových kanálov - do 10.000 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov

13. p. Danihel Pavol- Vybudovanie chodníka od ZŠv ZV po koniec dediny smer na Malacky
Odhadované náklady 30.000 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov

14. Mažoretkový súbor MERCI ZV - 4.000 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov lp. JUDr. Repár navrhol 6.000 Eurl

15. Rímskokatolícka cirkev
al nové oplotenie pred kostolom 10.147,74 Eur
bi nové dvere vo veži kostola a oprava vonkajších dverí do sakristie 2.500 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 8 poslancov NIE: 1 poslanec IJUDr. Repári

16. Občania ulice v Majeri, Záhorská Ves - úprava miestnej komunikácie na ulici v Majeri
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov

17. Futbalový klub Záhorská Ves - finančná podpora na rok 2015 vo výške 18.000 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov

18. Návrh výdavkov na kultúrno-športovú činnosť v obci - 4.500 Eur
V návrhu bola výška na akciu Uhranský somíc - 2000 Eur lp. poslanec Vajdečka navrhoval
výšku upraviť na 5.000 Eur, t.j. navýšiť 03.000 Eurl
Hlasovanie: za ÁNO - 8 poslancov Zdržal sa: 1 poslanec lp. Hanzlovičl

19. Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV

al Spoluúčasť obce vo výške 2/3 celkových výdavkov 17.027 EU~ --=-0



Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov
b/ 5% Spoluúčasť na projekte z Environmentálneho fondu vo výške 2.000 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov

20. Uhranská Perla - Uhranské múzeum príspevok na rozvoj múzea, nové panely a dokumenty- 1.000 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov

21. Návrh nákladov na fasádu a terasa škôlky 4.000 Eur
Hlasovanie: za ÁNO - 9 poslancov

Mgr. Kaderová Rúth informovala o rozpočtových pravidlách č.10/2014, ktoré tvoria prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.10/2014.

Za: 8 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: 1 poslanec lp. Hanzlovič/

Neprítomní: O poslancov

8. Informácia starostu obce

Delimitácia pozemku pod materskou školou.

Budova materskej školy a areál sú postavená na pozemku KN Eparc. č. 405, druh pozemku záhrada

o výmere 3798 m2, vedené na LV č. 1231, ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond.

Z dôvodu vysporiadania pozemku a k žiadosti o delimitáciu sú potrebné doložiť doklady: stavebné

povolenie, vyjadrenie o uplatnenom reštitučnom nároku, list vlastníctva, osvedčenie o zvolení

starostu a uznesenie OZ, že súhlasí s delimitáciou pozemku a poverenie starostu k podpisu
delimitačného protokolu.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s delimitáciou pozemku pod stavbou Materskej školy a areálu v k.ú.

Záhorská Ves č. KN Eparc. č. 405, druh pozemku záhrada /podra registra "C" zastavaná plocha

a nádvoria/ o výmere 3798 m, vedená na LV č. 1231 na Obec Záhorská Ves, IČO: 305219, zastúpená
starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce JUDr. Borisa Šimkoviča k podpisu delimitačného

protokolu, ktorého predmetom je pozemok pod stavbou Materskej školy a areálu v k.ú. Záhorská Ves

č. KN Eparc. č. 405, druh pozemku záhrada /podľa registra ,,("/ zastavaná plocha a nádvoria/

o výmere 3798 m2, vedená na LV č. 1231 na Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, Záhorská Ves, IČO:
305219.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov
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Ku kontrole NKÚ - starosta a kontrolórka budú prizvaní na podpis záverečného zápisu z kontroly,

ktorá prebiehala na obecnom úrade od apríla 2014 do septembra 2014, kde boli kontrolované roky
2011, 2012, 2013.

Kamerový systém - obci bude pridelená dotácia v Ministerstva vnútra.

Audit- sa robí každý rok na základe uznesenia č. 72/2014 OZ zobralo na vedomie Správu nezávislého
audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013.

Starosta informoval OZ, že obec musí mať odborného lesného hospodára na všetky lesné pozemky
v k.ú. Záhorská Ves. Preto navrhuje, aby lesné pozemky boli dané do prenájmu Lesnému

a pozemkovému spoločenstvu - Urbár Záhorská Ves, ktorý majú lesného hospodára a tým by sa
problém vyriešil.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby všetky lesné pozemky vo vlastníctve Obce Záhorská Ves

vedené na LV Č. 1097 vo výmere 148459 m2 boli dané do prenájmu Lesnému a pozemkovému

spoločenstvu - Urbár Záhorská Ves na dobu neurčitú od 4.11.2014 a nájomné vo výške l,-EUR/ročne.

Za: 7 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržali sa: 2 poslanci lp. Hanzlovič, p. Biesik/
Neprítomní: O poslancov

Obecné zastupttetstvo poveruje starostu obce JUDr. Borisa Šimkoviča k podpisu nájomnej zmluvy o

prenájme lesných pozemkov na LV Č. 1097 vo výmere 148459 m2 vo výške l,-.EUR/ročne. Termín od
4.11.2014.

Za: 7 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržali sa: 2 poslanci lp. Hanzlovič, p. Biesik/
Neprítomní: O poslancov

9.Žiadosti

Materská škola, Hlavná 569/91, 900 65 Záhorská Ves o prehodnotenie výšky mesačnej úhrady na

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na 1 dieťa z doterajších 10,-EUR na navrhovanú mesačnú
úhradu 13,-EUR.

Po väčšej diskusii OZ rozhodlo, že starosta obce osloví p. riaditeľku MŠ, aby predložila správu čo sa
z peňazí kupuje a na ďalšom zasadnutí OZ sa určí výška úhrady.

IO. Rôzne - diskusia

v Záhorskej Vsi.

p. Repár - navrhol starostovi finančnú odmenu pre p. Danihelovú a Mgr. Kaderovú za kvalitné
spracovanie podkladov pre audit.

p. Kaderová žiada o vyradenie drvičky odpadu z obce v sume 513,58-EUR do majetku základnej školy
Záhorská Ves.

OZ súhlasí s prevodom drvičky odpadu EM Delux Plus v hodnote 513,58-EUR na Základnú školu

~~L1



Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov

p. Malíková sa pýta ohľadom Bioplynky na smetisku.

Starosta na budúce zasadnutie privolá p. Karoviča, ktorý bude informovať o ďalších krokoch.

p. Malíková žiada opraviť svetlo na umelom ihrisku. Ďalej upozornila, že autá počas sviatkov boli

odstavené pri cintoríne na chodníku. Starosta riešil s políciou.

p. Matejov oznámil, že v obci bolo lúpežné prepadnutie pri bytovkách. Starosta - treba nahlásiť na
políciu.

p. Búdová - žiada aktualizovať na stránke obce zoznam neplatičov za DzN a odpad.

ll.Schválenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijaté uznesenia. Počet 11.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov

Starosta obce JUDr. Boris Šimkovič poďakoval všetkým prítomným a zasadnutie OZ ukončil.

PhDr. Darina Brukkerová

Overovatelia:

JUDr. Milan Repár

Zapísala: Antaličová Anna

V Záhorskej Vsi dňa 03.11.2014
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