
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves

konaného dňa 11.5.2015

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

Poslanci: Bajtek Andrej, Havrilová Zuzana, Danihel Pavol, Annušová Mária, Bartalský Peter, Bc.
Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Ing. Bartalská Mária

Neprítomný: Pupík Rastislav

Zapisovateľ: Antaličová Anna

Overovatelia zápisnice: Ing. Bartalská Mária, Bajtek Andrej

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správa kontrolórky
4. Správy komisií
5. Hodnotenie PHSR
6. Informácie starostu obce
7. Žiadosti
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

Zápis z rokovanie

1.0tvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných a informoval
o programe rokovania. Požiadalo zmenu programu po bode 3 nás bude firma Enel, ktorá sa zaoberá
modernizáciou verejného osvetlenia informovať o predbežnej cenovej ponuke pre Obec Záhorská
Ves. Všetci prítomní poslanci súhlasili s uvedeným návrhom.

2.Kontrola úloh

Mgr. Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh

Uznesenie 118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá, spláca
Uznesenie 122/2011- rokovanie s firmou GURAM, S.r.o. - úloha trvá
Uznesenie 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SKa.s. - úloha trvá
Uznesenie 6/2015 - Komunitný plán sociálnych služieb - úloha trvá

3.Správa kontrolórky

Mg. Kaderová Rúth predniesla správu kontroly včasnosti a úplnosti platenia daní a poplatkov za rok
2013. Účelom kontroly bolo preveriť postup kontrolovaného subjektu pri správe miestnych daní za
rok 2013. Správa je prílohou zápisnice.
OZ berie na vedomie správu z Kontroly včasnosti platenia daní a poplatkov za rok Z013. ~

d



Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Pupíkj

Modernizácia verejného osvetlenia

Zástupca firmy ENEl p. Piško a Ing. Keklák projektový manažér informoval OZ, že skupina ENEL, ktorej
súčasťou sú aj Slovenské elektrárne patrí medzi najväčších výrobcova dodávate rov elektriny vo svete.
ENELpôsobí v 23 krajinách na 4 kontinentoch. Sú zárukou spoľahlivej, stabilnej a bezpečnej dodávky

elektriny.
Predmetom tejto ponuky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného osvetlenia,
inštaláciu najmodernejších osvetrovacích telies, výmenu a revíziu RVD, servis osvetľovace] sústavy
počas celej doby trvania projektu a financovania celého projektu. Cenová ponuka závisí od dl�kv
trvania zmluvného vzťahu, ktorú navrhujú na 15, 13 alebo 10 rokov. Dodávater bude touto ponukou
viazaný len po dobu platnosti tejto ponuky, ktorú si obec zvolí. Firma bude vykonávať všetky opravy
a údržbu verejného osvetlenia. Podmienkou je, aby si obec dala vypracovať energetický audit .PO

rozsiahlej diskusii sa dohodlo, aby firma vypracovala zmluvu.

4.Správy komisií

Kultúrna komisia - v mesiaci apríl, máj sa konali akcie Mažoretková súťaž, Stavanie máje, futbal na
ihrisku Horná - Dolná, Deň matiek, ktoré dopadli dobre. Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa svojou
účasťou zúčastnili na akciách. V mesiaci jún, júl sa bude konať kladenie kytice pri pamätníku Ľ. Štúra,

MDD, Jánske ohne, Latino, turnaj FC.

Finančná komisia - prebehla kontrola účtovných doklad za január, február 2015, kontrola výber
poplatkov. Ing. Bartalská informovala OZ, že správa kontrolórky za kompu a efektívnosť vynaloženia
fin. prostriedkov na činnosť kompy za rok 2013 bola doplnená o 3 body, ktoré požadovala fin.

komisia.

Stavebná komisia - bolo ohlásených 5 drobných stavieb. Žiadosť p. Machovičovej o rozkopávkové

povolenie vybavená, ostatné sú v štádiu riešenia.
Predseda stavebnej komisie p. Danihel navrhol, aby sa v mesiaci máj uskutočnila brigáda jarného
upratovania v obci. Táto akcia by mala prebehnúť 23. mája počas natáčania relácie Naj dedinka,
brigáda bude ukončená na futbalovom ihrisku podávaním občerstvenia. Presný čas a zraz občanom

bude oznámený miestnym rozhlasom.

S.Hodnotenie PHSR

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obec Záhorská Ves bol vypracovaný ako súhrn strategických
cie rov a opatrení pre jednotlivé oblasti činnosti obce na 4 - ročné obdobie 2012 - 2015. Schválený
bol OZ dňa 16.5.2012. Možno konštatovať, že prevažná časť vytýčených cieľov sa podarilo

uskutočniť. Záverečné vyhodnotenie je prílohou zápisnice.
OZ schvaľuje Záverečné vyhodnotenie PHSRza roky 2012 - 2014 obce Záhorská Ves.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Pupíkj



6.lnformácie starostu

Komunitný plán - dňa 14.5.2015 o 8.00 hod bude stretnutie na obecnom úrade, kde sa ku KP
vyjadria pracovníci OcÚ, riaditeľka Jesene života, riaditeľky materskej a základnej školy.
Bol vypracovaný Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

v podmienkach Obce Záhorská Ves.
V dome smútku bolo vybudované nové soc. zariadenie.
Na Školskej ulici sa bude realizovať prekládka el. vedenia.
Na 21 BJu pani Zámečníkovej bola opravená fasáda.
Prvá teplárenská oznámila, že na základe ohlásenia drobnej stavby sa budú bytovky pripájať

na ČOV.
Na miestnom cintoríne by sa mal vybudovať chodník od Hlavnej brány smerom k odpadovým

nádobám.
Obec má záujem vybudovať odpadový zberný dvor - momentálne je v riešení pozemok.
Dostali sme do majetku obec pre DHZ - IVECO DAILY, pre obec - GOLF

Starosta informoval, že má Zmluvu o spoluprácu poradenstva na čerpanie NFP (nenávratná finančná
pomoc) na projekty zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie s firmou TOP4, s.r.o. Bratislava. Cena

služby 999,-€.
OZ poveruje starostu obce spoluprácou so spoločnosťou TOP4, s.r.o. po podpísaní zmluvy vo veci
informovania a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitostí čerpania NFP na projekty zo
štrukturálnych fondov EÚ. Cena služby 999,-€.
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Pupík/

7.Žiadosti

DICENTRASK,a.s. Petrovanská 36, Prešov - žiadosť o schválenie začatia obstarávania Zmien
a doplnkov územného plánu Obce Záhorská Ves a doplnenie oznámenia o investičnom zámere.
Spoločnosť DICENTRASK, a.s je vlastník parc. č. 10655 o výmere 19 000 m2 v kat. území obce
Záhorská Ves lokalizovanej pri vstupe do obce Záhorská Ves v smere od Malaciek po pravej strane,
kde plánuje realizovať investičný zámer vybudovaním dopravných stavieb (miestna komunikácia,
chodník, základné inžinierske siete, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia), ktoré budú pre
individuálnu výstavbu cca 30 rodinných domov. O schválenie zmien a doplnkov územného plánu
žiada z dôvodu, že v uvedenej lokalite je aj obecný pozemok Č. 10644 cez ktorý by spoločnosť
vybudovala cestu a ISa počas výstavby dala obec pozemok do majetku spoločnosti za 1,-€ ako
protihodnotu za vybudovanie cesty na Školskej ulici. Spoločnosť by vybudovanú dopravnú stavbu na
pozemku parc. č 10644 dala späť za 1,-€ do majetku obce.
Po diskusii sa rozhodlo, že je možnosť predať časť pozemku parc. Č. 10644 spoločnosti a obec si cestu
vybuduje sama. Navrhla zástupcovi p. Očenášovi, aby pripravili cenovú ponuku za odpredaj

pozemku.
OZ schvaľuje, aby sa rokovalo o cene za odkúpenie pozemku KN-C Č. 10644 katastrálneho územia
Záhorská Ves o výmere cca 11.235 m2/ z celkovej výmery 37.618 m2, alebo ďalšie rieš nia.
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov



Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Pupík/

Na zasadnutí OZ dňa 13.4.2015 bolo OZ informované o zámere s prenájmom pozemku parc. Č. 11354
o výmere 500 m2. Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli obecného úradu po dobu 15 dní.
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje prenájom pozemku podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. Č.

138/1991 Zb. v platnom znení p. Juriovi Jánovi, bytom ul. Záhumenská Č. 59, 90031 Stupava na dobu
neurčitú s ročnou výpovednou lehotou a to pozemok:

-parc. registra "C" Č. 11354/3/ celková výmera 9576 m2 o výmere 500 m2, druh pozemku lesná pôda
za cenu l,-€/rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nájomca vybuduje na vlastné
náklady prístupovú cestu k pozemku a zabezpečí počas nájmu bezpečnostný režim v lese a na
priľahlých pozemkoch a obnoví v rámci možností les výsadbou nových mladých stromov.
Zameranie pozemku si zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

Uznesenie bolo schválenie 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Pupík/

Ladislava Klingová, Dlhá 30/815, Lozorno dala žiadosť o odstránenie odpadu z pozemku parc. Č.

11025, ktorý je susediaci s našim smetiskom.
Starosta prisľúbil, že do konca augusta bude odpad odstránený.

Obec Angern v zastúpení starostom zaslala list, v ktorom vyčíslila náklady do roku 2014 na servisné
práce v sume 63.497,70-€ k prejazdu kompou. Žiada obecný úrad Záhorská Ves o vydanie preukazov
na bezplatný prevoz kompou občanov Angernu.
OZ schvatuje bezplatný prevoz kompou občanov s trvalým pobytom v obci Angern. Vydávanie nových
preukazov pre občanov je podmienené splnením všetkých podmienok pre jeho vydanie a platnosť
nových preukazov je stanovená na obdobie od 01.07.2015 do 30.06.2016. Poplatok za vystavenie
preukazu je 5,-€.
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Pupík/

Žiadosť pani Evy Lapčíkovej, Hlavná 141/555, Záhorská Ves o pridelenie obecného bytu na
zdravotnom stredisku po detskej lekárke Jenisovej.
OZ schvaľuje zmenu nebytových priestorov na bytové priestory a žiadosť p. Lapčíkovej bude
postúpená na bytovú komisiu.
OZ schvaľuje zmenu užívania priestorov z nebytových na bytové v budove Zdravotného strediska
v Záhorskej Vsi, ul. Hlavná 89 /po detskej lekárke na 1. poschodi/. Obec zabezpečí samostatné

C:=~S-meracie zariadenie pre odber vody.
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov



Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Pupíkj

Žiadosť - Občerstvenie ZUMI, Sokolská ul. 19/571, Záhorská Ves - na základe podnetu občanov má
záujem o výdaj stravy pre dôchodcov v pracovné dni, cez víkendy aj cez prázdniny, kedy nefunguje
kuchyňa v ZŠ.
Starosta odpovedal, že obec má zabezpečené stravovanie pre dôchodcov a nie je mu známe, že by sa
niekto sťažoval. P. Havrilová ak má záujem poskytovať denné menu, môže si dať žiadosť na mesiac
august, kedy je vývarovňa v ZŠzatvorená.

S.Diskusia

Starosta oznámil, že ďalšie obecné zastupiteľstvo sa presúva na 8. júna 2015.

p. Havrilová - či by sa na projekt Deň otcov, ktorý bude vysielaný v televízií nemohla umiestniť
reklamná tabula kompy ako reklamný sponzor. Obec by musela za reklamu zaplatiť. OZ nesúhlasí.

Ing. Bartalská v rozpočte je na opravu el. energie na kultúrny dom suma 3.500,-€. Žiada, aby sa
zakúpila mikrovlnná rúra a dala sa vypracovať cenová ponuka na opravu el. vedenia.

p. Bajtek - už tri mesiace nesvieti svetlo V Jertáši. Starosta odpovedal, že zakúpi lampy a dá ich
vymeniť. Ďalej sa pýta prečo sú pri kompe na hrádzi umiestnené rampy, cez ktoré sa nedá bezpečne
prejsť chodcom a cyklistom. Starosta odpovedal, že to je majetok Povodia Moravy a určite majú
nejaký predpis na umiestnenie rámp. P. Bajtek žiada, aby sa zistilo na povodí prerobenie obidvoch
rámp.

p.Danihel sa pýta či sa začali opravy na kostole. Starosta - zajtra pošle pána Šušuka.

p. Malíková sa pýta prečo neboli poslané všetky finančné prostriedky na účet FC, ktoré boli schválené
v rozpočte. Starosta - dostali polovicu finančných prostriedkov. Obec musí uhrádzať rôzne faktúry
a platby, takže ak financie FCminie obec im zašle ostatné pridelené finančné prostriedky.

Starosta - pán farár sa pýta prečo nedostal schválený príspevok. Mg. Kaderová - nepodpísal ešte
zmluvu, ktorá sa musí najprv zverejniť až potom dostane finančné prostriedky.

Starosta informoval OZ, že by sa mal urobiť fond na kúpu starých rodinných domov, ktoré sú
v exekúcií.

9.Schválenie uznesení

OZ schvaľuje prijaté uznesenia: Počet 7.
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Pupíkj

Starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

IO.Záver



Zapísala: Antaličová Anna

Overovatelia: Ing. Bartalská Mária

Bajtek Andrej

V Záhorskej Vsi dňa 13.5.2015
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