
Zápisnica OZ obce Záhorská Ves
konané dňa 16.12.2021

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič starosta obce, Kaderová Rúth kontorlórka obce, 7 poslanci
Neprítomní: Martin Lučanský ospravedlnený, Pavol Kožík zdrží sa max 5 min.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schvaľovanie overovateľa
3, Kontrola úloh
4. Správy komisií
5. Správa nezávislého auditora z auditu konsolidačnej účtovnej uzávierky k 31.12.2020
6. Dodatok Č. 12 k VZN Č. 3/2008 - schvaľovanie
7. Dodatok Č. 1 k VZN Č. 5/2020 schvaľovanie
8. Oprava UZN Č. 101/2021 spoluúčasť CVČ
9. VZN o miestnych daniach a poplatkoch na r. 2022 schvaľovanie
10. Dodatok Č. 9 k VZN Č. 3/2013 - výška dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ZŠ - schvaľovanie
11. VZN o miestnom poplatku za rozvoj na r. 2022 - schvaľovanie
12. Hodnotenie PHSR za rok 2020
13. Schvaľovanie vecné bremeno - COOP Jednota - návrh zmluvy
14. Návrh rozpočtu obce na r. 2022
15. Ubytovňa - uzatvorenie, ukončenie, prerušenie
16. Šarkan Diva - nová ponuka na kúpu
17. Žiadosti - zrušenie Uzn.č. 53/2021
18. Knižnica - poďakovanie p. Šimuničovej
19. Informácie starostu obce - cenové ponuky, zokruhovanie vodovodu, cesta
20. Diskusia
21. Záver

17,10 hod. prišiel p. Kožík #-

Starosta vyzval OZ či má niekto nejaký doplňujúci návrh.
p. Danihel žiadalo odmenu p. kontrolórke Kaderovej za práce počas roka, ktoré vykonáva nad
rámec svojich povinností, na otázku starostu v akej výške, odpovedal vo výške 500,- €. P. Kaderová
sa poďakovala, ale odmenu odmietla a vzdala sa jej a nesúhlasila s jej vyplatením. Starosta sa pýtal
OZ na ich názor a dal hlasovať.

za: 8 poslancov nepritomný: l proti: O zdržal sa: O.

za overovateľa zápisnice bol schválený p. Kožík.
Poslanci OZ schválili navrhovaný program zasadnutia.
Za: 8 neprítomný: 1 zdržal sa: O

. 3. Kontrola úloh
Uzn Č. 55/2020 - úloha trvá
Uzn Č. 57/2020 + Uzn Č. 19/2021 - úloha trvá
Uzn Č. 64/2020 - úloha trvá
Uzn Č. 74/2020 - úloha trvá
Uzn Č. 75/2020 - úloha trvá
Uzn Č. 46/2020 + 76/2020 - úloha trvá



Uzn č. 22/2021 - úloha trvá
Uzn č. 2512021 - úloha trvá
Uzn č. 3712021 - úloha trvá
Uzn č. 37/2021-úloha trvá
Uzn č. 3812021-úlohatrvá
Uzn č. 40/2021 - úloha trvá
Uzn č. 45/2021 - úloha trvá
Uzn č. 4812021 - úloha sa priebežne plní
Uzn č. 49/2021 - úloha sa priebežne plní
Uzn č. 51/2021 - úloha trvá
Uzn č. 5212021 - úloha trvá
Uzn č. 5312021 - úloha trvá
Uzn č. 6612021 - úloha trvá
Uzn č. 67/2021-úloha trvá
Uzn č. 69/2021 - úloha splnená
Uzn č. 7012021 - úloha trvá
Uzn č. 7312021 - úloha trvá
Uzn č. 76/2021 -úloha splnená
Uzn č. 7712021-úlohatrvá
Uzn č. 78/2021 - úloha trvá
Uzn č. 8212021-úloha trvá
Uzn č. 93/2021 - úloha trvá
Uzn č. 94/2021 - úloha trvá
Uzn č. 9712021 - úloha trvá
Uzn č. 9912021 - úloha trvá

4. Správy komisií
KŠK - nezasadala
Stavebná komisia - nezasadala
ŽP - zasadá až 22.12.2021, p. LuO!nskýP. informoval o riešení problému s bioodpadom
a rozpracovanom riešenÍ.

FK - zasadala 2x - riešila návrh rozpočtu a tiež nového predsedu FK. p. Klik uviedol,
- k rozpočtu nakoľko sa ešte môže pripomienkovať bude sa finálny rozpočet schvaľovať na
zasadnutí OZ 27.12.2021.

- komisia si ešte nezvolila nového predsedu pre osobné spory v komisii.
Starostovi sa nepáči, že FK nemá ešte zvoleného predsedu, aby urovnali spory a tiež nakoľko nemá

. dôveru v FK navrhuje aby sa zvolilo nové zloženie a nová finančná komisia.
p. Danihel uvádza, že je rozumnejšie nechať komisiu nech si vyrieši spory medzi sebou, ale rok
pred voľbami nech sa nemení zloženie, nakoľko komisia zvláda svoje povinnosti.
p. Kožík podotkol, že komisia funguje, pracuje v zlom režime a tiež je za nové zloženie FK, má
výhrady k účasti členov komisie na zasadnutí, malo by sa to vyriešiť, aby aspoň do volieb komisia
pracovala v lepšom režime.
p. Annušová - nepáči sa jej komunikácia písomná medzi poslancami, nevraživosť a žiada aby boli
slušnejší voči sebe. Tiež je zato, že pokiaľ sa p. Klik nechce byť predsedom FK aby sa nejako
dohodli a keď to nejde nech sa zvolí nové zloženie FK.
p. Klik vysvetlil, že po rozhovore s členmi FK má záujem ako predseda FK pracovať až do konca
volebného obdobia. Čo sa týka hlasovania navrhuje, aby členovia FK volili per rollam svojho
predsedu, lebo p. Kožík neuznal hlasovanie, ktoré prebiehalo na FK.



Starosta obce nakoľko nemá dôveru v FK, má zlý pocit zo spolupráce navrhuje doplniť do
programu nový bod, ktorý vyplynul z diskusie a žiada prijať bod do programu a uznesenie OZ.
P. kontrolórka upozorňuje OZ, že je to ako nový bod programu a mala by ho schváliť trojpätinová
väčšina poslancov, ale nie je si istá.

Nový bod do programu: Odvolanie FK + zvolenie zloženia novej FK.
Za: 4 poslanci (Annušová, Bartalská, Kožík, Nechala)
proti: 4 poslanci (Korych, Klik, Danihel, Lučanský P.)
zdržal sa: Oneprítomný: 1
Bod nebol schválený.

p. Tereňová - sa vyjadrila ako občan, že mala by si to FK medzi sebou vydiskutovať a nie, že
komisia nevyhovuje starostovi obce a preto ju pred schvaľovaním rozpočtu a voľbami rušiť.
Členovia FK dôverujú p. Klikovi a preto nie je dôvod to riešiť.
p. Šimek sa priamo spýtal ako vzniknutý problém chce riešiť FK, na čo p. Danihel uviedol, že
problém vo vnútri FK nech si komisia rieši sama a nech do toho nie sú zaťahovaní občania obce.
FK funguje, pracuje, členovia FK súhlasia s predsedom p. Klikom a dôverujú mu.

UZN č. 110/2021- OZ berie na vedomie správu a informácie finančnej komisie.

Za: 8 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: O

5. Správa nezávislého auditora ku auditu konsolidačnej účtovnej závierke k 31.12.2020.
UZN č. 111/2021 - OZ berie na vedomie správu nezávislého auditora

za: 8 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: O

6. Dodatok Č. 12 k VZN Č. 3/2008

UZN Č. 112/2021 - OZ schvaľsje Dodatok Č. 12 k VZN Č. 3/2008 - o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce zv.
Za: 8 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: O

7. Dodatok Č. 1 k VZN 5/2021
UZN Č. 113/2021 - OZ schvaľuje dodatok Č. 1 k VZN Č. 5/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zriadení opatrovateľskej služby Jeseň života p.o.

za: 7 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: 1 (Kožík)

8. Oprava UZN Č. 101/2021 - spoluúčast' na projekte CVČ
UZN Č. 114/2021- OZ schvaľuje opravu UZN Č. 101/2021 ohľadne spoluúčasti na financovaní
projektu CVČ.

al vypúšťa "Celková výška oprávnených výdavkov v žiadosti je 210 000 €. Maximálna výška
spolufinancovania žiadateľa je vo výške 5%, t.j. maximálne v sume 10000 € ... "

dopÍňa
Schvaľuje zabezpečenie:



Finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v CVČ - NFP302070BSK6 vo
výške 10496,37 € a
Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

Zodpovedný: starosta obce

za: 7 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: 1 (Kožík)

9. VZN na r. 2022 - o miestnych daniach a poplatkoch
Návrh VZN bol zverejnený na stránke obce, upravuje poplatky za objemový odpad uložený na
zbernom dvore, všetok odpad sa bude vážiť a platiť na kg.

UZN č. 115/2021 - OZ schvaľuje zapracovanie pripomienky do VZN Č. 6/2021 o miestnych
daniach a poplatkoch za KO a drobné stavebné odpady na r. 2022.

za: 8 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: O

p. Meňhart namietal, že poplatky sa idú zvyšovať za odpad privezený na zberný dvor a zberný dvor
je z dotácie či obec vôbec môže spoplatňovať tieto vývozy okrem stavebného odpadu. Podľa jeho
názoru má obec povinnosť 2x do roka poskytnúť občanom veľkokapacitné kontajnery na zber
objemového odpadu.
p. Kožík - spätne sa to nedá riešiť nastúpil od októbra, ale môžu zapracovať do VZN alebo
prevádzkového na ZD, že aspoň 2x do roka bude nespoplatnený vývoz objemového odpadu.
p. Lisá sa dotazovala, koľkokrát v poslednom polroku takéto niečo obec pre občanov vybavila, tiež
namietala, že koľkokrát za posledný štvrťrok bol ZD zatvorený, základné veci nefungujú.
Starosta upozornil a informoval, že ak je aj zberný dvor otvorený príde 1 - 2 ľudia, zistí zo zákona
či je povinná obec ak má zberný dvor zabezpečovať bezplatný vývoz 2x do roka.
p. Klik upozornil, že treba doplniť VZN aj o nebezpečné odpady ako s nimi nakladať.
p. Lučanský odcitoval zákon, kde je povinnosť toto zabezpečiť pre občanov 2x do roka, pokiaľ obec
nemá zberný dvor, že najskôr vyriešia bio odpad a potom sa budú zaoberať a riešiť nebezpečný
odpad.
2x db roka by bol zber veľkoobjersového odpadu zadarmo pre občanov.
Občania nie sú spokojní s tým, že by sa mal každý odpad dovezený na zberný dvor platiť, akosi je
nepochopiteľné, že komunálny odpad, ktorý dovezú občania na zberný dvor zvyšuje poplatky celej
obce, navrhujú aby sa riešil KO v obci napr. važením popolníc, upozorňujú, že v deň vývozu pred
niektorými domami stoja aj 2 - 3 popolnice naplnené KO.
P. Kožík upozornil, že toto už platilo aj tento rok, ale teraz sa mení podmienka, že nebude sa platiť
na vrecia a káre, ale sa bude odpad privezený vážiť a podľa toho platiť.

UZN č. 116/2021- OZ schvaľuje VZN Č. 612021 o miestnych daniach a poplatkoch za KO
a drobné stavebné odpady na r. 2022.

Za: 8 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: O

10. Dodatok č. 9 k VZN č. 3/2013
UZN č. 117/2021 - OZ schvaľuje Dodatok Č. 9 k VZN č 3/2013 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ZŠ na území obce (dodatok sa doplňa o výšku nákladov na 1
dieťa).

Za: 8 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: O

11. VZN o miestnom poplatku za rozvoj



UZN~. 118/2021- OZ schvaľuje VZN č. 712021 obce Záhorská Ves o miestnom poplatku za
rozvoj,

Za: 8 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: O

12. Hodnotenie PHSR za rok 2020
UZN č. 119/2020- OZ schvaľuje Hodnotiaciu správu PHSR na roky 2015 - 2022 za rok 2020.

za: 8 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: O

13. Schvaľovanie vecné bremeno - COOP Jednota - návrh zmluvy
p. Annušová objasnila, prečo COOP Jednota ide na našom pozemku stavať rozvodnú skriňu,
nakoľko musia od 1.1.2022 zabezpečiť automat na vratné fľaše a plechovky od občanov.
Neboli žiadne pripomienky.

UZN č. 120/2021 - OZ schvaľuje aby obec uzavrela Zmluvu o zriadení vecného bremena na
svojom pozemku v prospech COOP Jednota na výstavbu rozvodnej skrine, vecné bremeno bude
zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne.

Za: 8 poslancov nepritomný: l proti: O zdržal sa: O

14. Návrh rozpočtu na r. 2022
Obecná rada sa dohodla, že rozpočet na r. 2022 sa bude schvaľovať na zasadnutí OZ a to
27.12.20210 18,00hod.

15. Ubytovňa
p. kontrolórka navrhla či by sa pred uzavretím ubytovne ešte neskúsilo napr. cenu znížiť, treba to
zvážiť pred vyhlásením VS alebo uzavretím ubytovne. pretože ani jeden z poslancov sa tam nebol
pozrieť a cena je vysoká oproti iných ubytovniam v okolí, ktoré sú v lepšom vybavení. Náklady
budú vyčíslené na ďalšom OZ, p. Bartalská, Danihel a Lučanský P. sa prihlásili, že sa pôjdu do
ubytovne pozrieť. ~
Predmetný bod sa uzavrie na ďalšom OZ.

16. Šarkan Diva
Obecná rada sa dohodla, že sa dá vypracovať znalecký posudok na uvedenú nehnuteľnosť a vyhlási
sa VS na odpredaj prebytočného majetku. Nakol'ko je aj ponuka vyššia ako ponúkla obec Šarkan. V
prípade, že nebude žiaden záujemca predá sa nehnuteľnosť osobitným zreteľom priamo obci
Šarkan.

UZN č. 121/2021- OZ ruší UZN č. 102/2021 na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku
podl'a §9 obce v obci Šarkan Diva.

Za: 7 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: 1 (Lučanský P.)

UZN č. 122/2021 - OZ schval'uje podmienky OVS na odpredaj prebytočnej nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Záhorská Ves, k. územie Šarkan Diva, LV č. 164, stanovená cena - minimálne
znalecký posudok + cena znal. posudku, termín OVS - január 2022. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo na neprijatie žiadnej ponuky.
Komisia na vyhodnotenie: predseda Danihel, členovia - Kožík, Antaličová.

Za: 8 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: O



17. Žiadosti - zrušenie UZN č. 53/2021
Firma Eurofit Trading s.r.o. požiadala o zrušenie UZN. č. 53/2021 - nakoľko výstavbu predmetnej
vodovodnej šachty firma vyriešila iným spôsobom a preto svoju žiadosť označila za bezpredmetnú.

UZN Č. 123/2021 - OZ ruší UZN č. 53/2021 - žiadosť firmy Eurofit Trading s.r.o. bezpredmetná.

Za: 8 poslancov neprítomný: 1 proti: O zdržal sa: O

18. Knižnica - poďakovanie p. Šimuničovej
p. Šimuničová Vlasta viedla knižnicu 30 rokov, teraz ju preber~ p. Šimkovičová Veronika. P.
Šimuničová nebola prítomná na OZ, poďakovanie bude na OcU.

19. Informácie starostu obce:
- starosta informovalo cenových ponukách, ktoré obdržal na zokruhovanie vodovodu a tiež na
opravu cesty, nakoľko poslanci už na OR protestovali, že cesty sú predražené oslovia sa ďalšie
firmy a poslanci dodajú nejaké kontakty popr. projektanta, firmy na nové cenové ponuky, p
kontrolórka podotkla, že to bola len orientačná ponuka.
- na základe udania na Minist. ŽP prišla pokuta 500.- E za zhodenie lastovičieho hniezda na ZS.
Pri oprave fasády ZS bolo odstránené polovičné hniezdo firmou, ktorá tam na základe starostu
montovala zábrany proti lastovičkám, keďže sa cíti byť zodpovedný pokutu uhradí zaplatí, do konca
marca.
- o podnete na leasing auto KlA - za nezverejnenie zmluvy - išlo z Okresného úradu MA na
preskúmanie na ÚVO - výsledok zatiaľ nie je známy,
- Zberný dvor - máme spoločný so Suchohradom, lebo ako obec sme neboli schopný naplniť
kapacitu odpadu a odovzdať 120 t,
- BOBCAT - bol vykonaný vládny audit na už vyplatené a niekoľko krát agentúrou Envirofondu
skontrolované financie na verejné obstarávanie a nákup bobcatu, kde nám navrhujú vrátenie cca 39
000 Eur. Starosta informoval, že verejné obstarávanie robila externá firma niekoľko krát, a keď sa
to konečne podarilo, čo odobrili aj na Envirofonde a bobcat zaplatili, teraz po pol roku
pravdepodobne zase na podnet preskúmavali a potvrdili pochybenie pri VOS. Radil sa aj s
právnikom, zatiaľ to bol len návrhsšprávy z kontroly uvidíme čo bude ďalej, či naše námietky
uznajú alebo nie, ale vidí sa mu to nespravodlivé, keď jeden orgán schváli vyplatí a jeho nadriadený
pú kontrole chce vrátiť.
- na zasadnutí OR sa dohodlo, že OZ poverí starostu obce hľadaním riešenia k zníženiu nákladov na
Jeseň života a osloví BSK a tiež Ministerstvo práce a soc. vecí, nakoľko máme vysoké náklady na
Jeseň života ako zriaďovateľ. Tým, že obec mala tento rok oveľa nižšie príjmy (kompa, ubytovňa)
zaťažuje to rozpočet obce.

UZN Č. 124/2021 - OZ poveruje starostu obce hľadaním riešenia k zníženiu nákladov na prevádzku
Jeseň života a o možnostiach jednať s BSK a Ministerstvom práce a soc. vecí a priebežne
informovať na každom OZ.

Za: 8 poslancov neprítomný: l proti: O zdržal sa: O

20. DISKUSIA:
UZN Č. 107/2021- riešiť na ďalšom OZ nakoľko nebolo zverejnené takje neplatné, aby mohlo
nadobudnúť platnosť - upozornila p. kontrolórka.

p. Kožík žiada uviesť do zápisu ohl'adne Jesene života p.o.:
p. Kožík sa opýtal- priamo p. Klika - p. Klik odmietol odpovedať, kontrolórka poznamenala



interpelácia a odpovedať do 30 dní, Kožík požiadal interpeláciu písomne a na správu na OZ resp.
zápis zo skúmania (ukončená úloha 1/2020 FK):
1. Správu zo skúmania ohľadne hospodárnosti a efektívnosti Jesene života - kedy a kto sa zúčastnil
predmetného preskúmania (sedenie) a posudzovania
2. Správu z preskúmania komu a kde odovzdal, žiada predložiť na OZ výsledok - písomne.

- p. Annušová žiada preskúmať ako to je s pozemkom pod "colnicou" pokiaľ bude patriť
hotelovému komplexu, aby sa nestalo, že budú vlastniť aj príjazdovú cestu ku kompe, aby sa
nestalo.
- p. Meňhart - za Občianske združenie poďakoval poslancom za spoluprácu pri rozmiestňovaní
lastovičích hniezd v obci, kde sa podarilo spolu rozmiestniť 60 hniezd a odovzdal p. Danihelovi
symbolický diplom za spoluprácu.
- p. Lisý - či sa nedajú vážiť KO tak ako inde v obciach - odpovedal p. Lučanský - najskôr musíme
vyriešiť bioodpad a potom môžeme začať riešiť čipy na popelniciach, Ďalej vyčíta starostovi nejaké
udania na jeho adresu atď. A žiada aby sa poľovačky v revíri hlásili v rozhlase, lebo na facebook
nestačí dať oznam. Starosta sa snaží vysvetliť, že by obecný úrad aj hlásil kedy bude poľovačka v
revíri, ale pokiaľ to nik neoznámi tak nemôžeme vedieť že bude poľovačka.
- p. Annušová odporúča riešiť poľovačky so združením poľovníkov.
- Starosta volá následne p. Svetlíkovi a žiada ho o nápravu, aby vždy nahlasoval aj na obecný úrad
dátum kedy bude v extraviláne obce poľovačka.
- Starosta následne vyzval p. Lisého, aby keď má osobný problém so starostom nech príde za ním
a môžu to riešiť a nie takto na OZ. P. kontrolórka upozornila, že občania môžu podať sťažnosť na
poľovnícke združenie, že neoznámili na OCÚ termín poľovačky.
- p. Rybár - upozorňuje OZ na potrebu riešenia šachty v strede cesty na ulici Pod vŕškom, bolo
dobré umiestniť značku zo zákazom vjazdu nákladných áut a povoliť vjazd len osobným autám, aby
sa niečo nestalo. Starosta osloví dopravného inžiniera čo sa v danej veci dá spraviť. Ďalej p. Rybár
upozornil na prebiehajúce práce na stavbe suseda p. Šoka, kde dostal vyjadrenie, že stavba je
pozastavená a nemá sa pokračovať v prácach, ale sused to zjavne nerešpektuje, tiež mal otázku či je
čierna stavba skolaudovaná. Starosta zistí a preverí cez stavebnú komisiu popr. stavebný úrad aká je
situácia a dá vedieť. ,
- p. Kožík žiada, objasniť o akú stavbu ide, pokiaľ sa takéto niečo deje, aby občania podali písomnú
sťažnosť - podnet, p. Rybárová mu vysvetľuje situáciu. Bohužiaľ treba opätovne podať podnet,
starosta nevie hneď odpovedať, ale preverí situáciu.
- občan obce upozornil na detské ihrisko Slniečko - otázka času kedy sa niečo stane, nakoľko
nesplňa základné bezpečnostné predpisy a zavesenie hoj dači ek je nebezpečné. Starosta poďakoval
za upozornenie, povedal, že na zimu sa bude ihrisko zatvárať a na jar pred otvorením sa dá spraviť
revízia detského ihriska.

Starosta poďakoval za účasť na OZ a ukončil zasadnutie.

V Záhorskej Vsi 10.1.2022

Overovateľ: Kožík Pavol s~e: JUDr. Šimkovič Boris

Zapísala: V. Adámková





Mgr. Viktor Klik, poslanec OZ Záhorská Ves, V jertáši 27, 900 65 Záhorská Ves

Pavol Kožík

Lucie Poppovej 482/35

Poslanec OZ Záhorská Ves

900 65 Záhorská Ves

VEC: Interpelácia poslanca - odpoveď

Na základe ústnej interpelácie v bode Diskusia, ktorú ste vzniesli na obecnom
zastupitel'stve konanom dňa 16.12.2021 v Záhorskej Vsi Vám odpovedám nasledovné.
Interpelácia má byť v zmysle rokovacieho poriadku podaná v samostatnom bode, čo bod
Diskusia zjavne nesplňa. Zároveň odo mňa požadujete informáciu a správu z činnosti finančnej
komisie, ktorej už nie som predsedom. Na interpeláciu odpovedám v zmysle rokovacieho
poriadku v predpísanej lehote 30 dní a písomne, nakoľko nebolo inak špecifikované, viď
zvukový záznam z OZ.

Vzhl'adom na skutočnosť, že oficiálnu formuláciu interpelácie nemám k dispozícii
z dôvodu nezverejnenej zápisnice, ktorej ste overovatel'om, neuvádzam konkrétne a plné
znenie Vašej otázky smerujúcej k úlohe finančnej komisie na preskúmanie efektívnosti
a hospodárnosti prevádzky zariadenia v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce Jeseň života.

Zároveň som prekvapený Vašim ohradením sa na OZ, že ste na svoju mailovú otázku
na môj súkromný a nie poslanecký email v tejto veci nedostali odpoveď, nakoľko deň pred
doručením týchto otázok ste mi vo veci výkonu funkcie okrem iného uviedli, že Vám nemám
ja rozprávať kedy a či máte niekomu odpisovať a odpovedať, to môžem doma psovi a žene.
Mal som za to, že týmto je transparentne naša komunikácia uzavretá.

Napriek vyššie uvedenému však na .Jnterpeláciu" uvádzam, že finančná komisia si
úlohu na preskúmanie hospodárnosti a efektívnosti prevádzky Jesene života sama navrhla,
prerokovala a prijala. Úloha bola riešená v mailovej komunikácii voči starostovi a riaditel'ke
zariadenia, kde som s prosbou o pomoc oslovil odborného garanta z praxe, ktorý má priamo
skúsenosť s prevádzkovaním viacerých zariadení sociálnych služieb, aj keď nie identického
typu, viď Príloha 1. Stretnutie na prerokovanie problematiky sa uskutočnilo za účasti členov
obecnej radyapani riaditel'ky Jesene života. Pomocná ruka z praxe bola opakovane
odmietnutá ako nepotrebná, viď Príloha 2.

výstupom stretnutia bolo, že pán starosta osloví aspoň obec Vysoká pri Morave, aby
prispievali na náklady občanov, ktorí v zariadení prijímajú sociálnu službu a pani riaditel'ka
pripraví nový cenník sociálnych služieb, ktorý zohl'adní zvýšené náklady obce, k čomu voboch
prípadoch aj došlo. Výsledkom tejto prvej fázy bolo, že kým v roku 2018 bola dotácia
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zariadeniu v rozpočte obce 50 OOOť, v roku 2019 už 62 OOOť, v roku 2020 už 72 OOOť, v roku
2021 už 80 OOOť a v roku 2022 sa tento rast konečne zastavil na úrovni 80 OOOť. Údaje sú zo
schválených návrhov rozpočtu obce, nakol'ko rozpočtové opatrenia nie sú v sekcii rozpočet na
webe obce.

Na základe zastavenia trendu raketovo stúpajúcich nárokov v rozpočte obce zariadenia
Jeseň života a aspoň čiastočnej optimalizácie príjmov, som v rámci objektívnych možností
a prístupu kompetentných v danej prvej fáze navrhol finančnej komisii túto úlohu uzavrieť.
V prípade záujmu o overenie uvedených faktov, resp. formu akejsi správy odporúčam vyžiadať
si zápisy z rokovaní obecnej rady. V zmysle rokovacieho poriadku požadujem, aby bola
odpoveď na interpeláciu uverejnená pri zápisnici z OZ z dňa 16.12.2021.

Prílohy:

Príloha 1: Oslovenie OCÚ a JŽ

Príloha 2: Nezodpovedané otázky ZOS alebo zriaďovatel'om

V Záhorskej Vsi dňa 10.1.2022

S prianím plného zdravia

Mgr. Viktor Klik v.r.

Na vedomie:

Obec Záhorská ves

OZ Záhorská Ves
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Príloha 1: Oslovenie OcÚ a JŽ
Viktor Klik <v-<Iork ik@:~'nai _C01l'>

k011U: jesen,
25_ 5_ 2C2111:12 -ťl

Dobry den prajem,
pan starosta, pani riaditelka. pani kontrolorka, pani ekonomka_

na základe poslednej informácie od p.starostu by sa stretnutie k Jeseni života malo v prvom kole udiať bez p .• _ Chcel by som sa preto opytat kedy by
zucastnene strany mali cas na stretnutie, aby sme to zbytocne neodkladali. osobne mozem buduci tyzden pondelok-streda v akomkolvek case (zatial), stvrtok
najskor 16:00 a piatok najskor 15:00.

V druhom kole naozaj navrhujem stretnut sa sp_, ktory je ochotny nam pomoci pri znizeni nakladov alebo ziskani externych zdrojov na financovanie.

Ako ma osiatne napr aktualne upozornil do 30,6, je možnosť podania žiadosti o infekčný príplatok pre zamestnancov, ak bola náhodou v zariadeni korana a
je k tomu rozhodnutie RÚVl,

Prosim, snazime sa pomoci obci aj Jeseni zivota za rovnake peniaze poskytovat este le psie sluzby, hlada! nove financie, najs! sposob ako zrekonstruovat budovu a
znizit na klady, jednoducho pomcct, Cielom nie je hrabat sa vo financiach alebo procesoch "z nudy"

Dakujem a prajem pekny den.

VK 

Príloha 2: Nezodpovedané otázky ZOS alebo zriaďovatel'om

1C.é.:Jl Hd5 )..,{ .-.

Ahoj V;JCtor •

sebv som aol zriaďo~3te~. tak by som si vvf'ede' od ZOSkv odpovede na tieto otézkv,

1. Zoznam- stupne odkázanosti k.íentov (samozrejme bez osoonýchúdajOV, stači priradiť ku kentovi óslo) a dátumy pcsúdeme (za ccdcb.e od 01,0,2021- aj s IJvede.n;m dátumu začene a
.rkončenía poskytovania sodálnej službv; taktiež dôvod IJkončen'a zmh.r..y o poskytovaní sociálnej služby)

2. OrEi'nizafná štruktúra zariadenia, mzdy (na jednotľvýcn poz clách, bez menného zoznamu zamestnancov). rOlpis služieb za rok 2021

:3 Zoznam codenvch žiadostí o grant" z nadácii it rrrvch m'movíédrwcn crganizacii, pnpadne firiem za rok 2021 - uviesť 3j neschvé'ene

4. Zoznam podanYt:h žiadostí o dctéc'e z obo a WPSVaR za rok 2021- uviesť aj nesch .• é.ené
S, Zoznam iných príjmov ako dotadi!l z obce: a z MPSvaR· ftnančnéac prispevku na pcssvtovan.e socialnej slvžcv v zariadeniach podm:enenýc:h odsázanosfou pod it §7Sa zákona č. 44Sj2.COa Z, z.

o soctélnvch službách na rozoočtovvrok 2021
6, Cenník zariadenia, príjmy aktuálnYl:h klientov zariadena CI 'ch hrady za rak 2021 (s uveden'm ''lfonrácie, či dtentovi vzniká pcvinnosť platiť úhradu celkom e'ebc časrcčoe, reso. -tevznfké),

vrátane výšky nedoplatkov, '(edy sa: aposledv crevovel cenník? Boj zlIsleny SSK?
7. Počet or'jatVch ž'adosti o aabeeoeče-ne sociálnej službv v za-iedent 3 vybavených ae rck 2021
8. Aktuélna oCsadenost aenedeme. ak sú voľné rneste prečo? čo sa vykonalo aby nebo i necbsatíené mieste ? Tu ie x rrol.nosti !I!'{O zaplniť zeredee'e ...
9, Ko ko klienta .••. zaríaden'aje s trvalým poovtorn mimo našej obce? Nenašiel som Intcr-nede o príspevkov pre zariadenie z tvcbto obcí? Požiada' iné obce - zerieden'e a coskvtn.me soc, služby

či ocec o to ? Viď Z5:<on 448/2008 §S (nawhujem piscmne 'ooiiad!ť MPSVaR o usmernenie i!I:<O postupov!IIťl
lO, Nenašiel som informácie na stránke zariadenia cml obce, eso s' občen 'Obce má pož:adať o odkázanosť na soc, službu? Chýba žiadosťo odkazanosf chýb!! ce-tnfk, po-eccvn«, z.edost o

umíestnen.e do zariaden.a, výročnil sprilva .. , to je úplne m'nlrr-urr, ktoré .,,~ byť aj z nľa::!:s:<:1I štandardov kwlity, které určuje žékon o 50C. službéch. No mozno som to len
nenašiel. Samozrejme štandardy :<:vality je omnoho širšia terno. <oto je: úplne zá~'adne m.ninwm.

ll, VI/svettiť nav\'Šfnie EO\! 2n19 v, 2020 (najmä ",zd" a energie)
12. Čo ostatne soctétne služby zecrsené do reztstra soc, s,;Jiieo (pos<\o11.l!ú SZI)?
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