
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 10.09.2019 (o 18.02 Kultúrny dom ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce
Poslanci prítomní: Annušová Mária, Kaderová Soňa, Lučanský Martin, Lučanský Peter, Mgr.
Klik Viktor, Korych Jaroslav
Neprítomní: Nechala Stanislav, Nerád Samuel - ospravedlnení
Zapisovateľ: Adámková Viera
Overovateľ zápisnice: Kaderová Soňa

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Vzdanie sa mandátu poslanca - p. Blaška, zloženie sľubu p. Danihela Pavla
3. Zvolenie predsedu st. komisie + nového člena
4. Kontrola úloh, správa hl. kontrolóra obce
5. Správy komisií
6. Žiadosti - Jeseň života, prenájom pozemku
7. Rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu
8. Informácie starostu obce - ČOV, Expresso
9. Schválenie uznesení
10. Diskusia
11. Záver

1.0tvorenie zasadnutia
Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval
ich o programe rokovania, ktorý sa následne schválil.

za: 6, zdržal sa O, neprítomní: 2

2. Vzdanie sa madátu poslanca p. Blaška
Poslanec p. Blaška Peter, doručil dňa 2.09.2019 na OcÚ "Žiadosť o ukončenie mandátu
poslanca OZ, predsedu stavebnej komisie a člena finančnej komisie. Žiadosti bolo vyhovené
a na miesto nového poslanca bol zvolený ďalší v poradí p. Danihel Pavol. Následne zložil
poslanecký sľub a pridal sa k zasadnutiu OZ.

UZD Č. 75/2019 - OZ berie na vedomie
a) vzdanie sa mandátu poslanca p. Blašku Petra
b) zvolenie náhradníka poslanca p. Danihela Pavla
c) informáciu o odovzdaní osvedčenia poslancovi p. Danihelovi Pavlovi

OZ osvedčuje:
a) zloženie sľubu p. Danihela Pavla

OZ odvoláva a volí:
a) p. Blašku Petra z funkcie predsedu stavebnej komisie OZ a člena finančnej komisie
b) p. Danihela Pavla za predsedu stavebnej komisie OZ

za: 6, zdržal sa: Danihel, nepr:2 ~

3. Zvolenie nového člena stavebnej komisie



OZ za nového člena stavebnej komisie z radov obyvateľov zvolilo p. Polákovú Adrianu. OZ
súhlasilo.

Uzn č. 76/2019 - OZ zvolilo nového člena stavebnej komisie p. Poláková Adriana.
za: 7, zdržal sa: O, neprítomní: 2

4. Kontrola úloh
Mgr. Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh
Uzn. 32/2017 - Žiadosť na maľovanie Zdr.strediska - úloha trvá
Uzn. 65/2017 - zmena názvu ulice Moravská - úloha trvá
Uzn. 84/2017 - odkúpenie pozemku vo vlastníctve p. Šteffeka - úloha trvá
Uzn. 12/2019 - odchyt psov p. Šéryová - úloha trvá
Uzn 46/2019 - GPS do 30.05.2019 - úloha trvá
Uzn 49/2019 - VOS na prenájom bývalého Expresa - úloha trvá

Správu hlavného kontrolóra prečítala p. Kaderová Rúth.

Uzn č. 77/2019 - OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a kontrolu úloh
za: 7, zdržal sa O, neprítomní: 2

5. Správy komisií:
Stavebná komisia: od posledného zasadnutia OZ nezasadala
Kúlturno-športová komisia: od posledného OZ zasadala 2x - ohľadne Úhranského somíca
predseda KŠK p. Korych zhodnotil akciu, spomenul nepochopiteľné rozhodnutie catteringovej
firmy Vlora po búrke nepokračovať v príprave a predaji jedla a občerstvenia. Poďakoval
všetkým občanom, ktorí boli priamo zúčastnení a zainteresovaní v príprave tejto akcie -
Úhranskej perle, členkám jednoty dôchodcov, rybárskému spolku Morava, futbalistom,
poslancom OZ a starostovi obce. Uviedol, že verí, že ďalší ročník Úhranského somíca sa im už
podarí uskutočniť iba za pomoci spolkov a združení obce.

Informoval o pripravovaných akciách:
9/2019 - hody v obci - 29.09.2019 - o 10,00 hod. svätá omša v kostole sv. Michala
10/2019 - Deň úcty k starším - 20.10.2019 - KD o 15,00 hod.

Starosta obce doplnil, že počas hodov budú pristavené pre deti kolotoče.

Finančná komisia - zasadala 4.9.2019
Komisia riešila rozpočtové opatrenie č. 4 v dôsledku navýšenia pôvodne schválených
výdavkov. Navýšenie sa týkalo objektu 21BJ, dofinancovanie Jesene života, kompa materiál
(oprava počítačky mincí), čistiaci stroj KD, navýšenie položky rekonštrukcia ciest a budov.

Uzn č. 78/2019 - OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 4 - navýšenie jednotlivých položiek.
za: 7, zdržal sa O, neprítomní: 2

Komisia ŽP: nezasadala, ale starosta obce informoval, že riešil situáciu ohľadne kamenárskych
firiem M+M, BOSS BOSS, ktoré pri práci na cintoríne zanechali neporiadok, vyhodený pomník
v extraviláne obce.



p. Lučanský Peter - informoval, že dostal upozornenie od občana obce, ktorý videl vyvážať
fekál za ihrisko - starosta obce vysvetlil, že nevypúšťal sa tam obsah fekálu, ale len splašková
nekontaminovaná voda, ktorá sa nemôže vypúšťať do ČOV.

Vzn Č. 79/2019 - OZ berie na vedomie správy a informácie komisií.
za: 7, zdržal sa 0, neprítomní: 2

6. Žiadosti
p. Jakálová Daniela - prenájom obecného pozemku LV č. 1097 p.č. 433 a 434, pozemky budú
slúžiť ako pastvina pre kone, o pozemky sa bude riadne starať, kosiť a čistiť, pozemky ohradí.
OZ súhlasilo, prenájom bude schválený zámerom, ktorý musí byť vyvesený 15 dní na úradnej
tabuli, za cenu 100,- €/ rok, na dobu 5 rokov.

Uzn Č. 80/2019 - OZ schvaľuje zámer na prenájmom obecných pozemkov na LV 1097, p.č.
433 a 434 za cenu 100,- €/rok na dobu 5 rokov.

za: 7, zdržal sa 0, neprítomní: 2

Jeseň života - navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku, mzdy, odvody - navýšenie
riešiť cez úpravu VZN č. 1/2014 a dodatku č.1, vyvesiť na úradnú tabuľu, schváliť.

Vzn Č. 81/2019 - OZ berie na vedomie žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na
prevádzku Jesene života.

za: 7, zdržal sa 0, neprítomní: 2

p. Danihelová Mária - žiadosť o umiestnenie mobilného domčeka na obecnom pozemku parc.
č.4370/1.
OZ súhlasí za podmienok:

vyčistiť pozemok od odpadu, zbaviť sa túlavých psov - na náklady žiadateľky
udržiavať čistotu na pozemku
v prípade porušenia týchto podmienok okamžité zrušenie nájomnej zmluvy
cena za prenájom 10,- €/mesiac,
prenájom schváliť zámerom, zmluvu od 1.10.2019

Vzn Č. 82/2019 - OZ schvaľuje zámer na prenájmom za dodržaných daných podmienok
a cene 10,- €/mesiac.

za: 7, zdržal sa 0, neprítomní: 2

7. Rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu - prijaté Uzn č. 78/2019 - v bode 5. Správy
komisií.

8. Informácie starostu obce - starosta informoval o možnosti získať dotáciu z org. MAS
Záhorie pre Jeseň života, vo výške 40 000,- € na vybavenie kuchyne a spoločenskej
miestnosti, spoluúčasť je vo výške 5% a poplatok firme CNS, ktorá bude dotáciu vybavovať
je 2000,- €.
Ďalej informoval otom, že pozemok pod budovami na FC sú zapísané na obec, pracuje sa na
zapísaní novej hasičskej zbrojnici a tiež na pozemku pod MŠ. Pozemok pod MŠ - treba
spraviť nový geometrický plán a pozemok delimitáciou získať do vlastníctva obce. ~

.>: 



Uzn č. 83/2019 - OZ súhlasí s delimitáciou pozemku pod MŠ a areálu MŠ.
za: 7, zdržal sa 0, neprítomní: 2

Uzn č. 84/2019 - OZ poveruje starostu obce k podpisu delimitačného protokolu k pozemku
pod MŠ a reálom MŠ.

za: 7, zdržal sa 0, neprítomní: 2

Ďalej informoval:
- o množiacich sa krádežiach v obci, hlavne v nepriaznivom počasí
- príprave jazierka na ul. Pri barine - čaká na ponuky fy APRO a DEGRA
- riešenie v prípade zaplavovania ulice Pri barine pred domom p. Streďanského - vytvorenie
prekopu + zbernej nádrže, kde v daždi bude voda stekať
- výbere farby na fasáde ZS - biela + sokel vo farbe brány
- ponuke sa opravu výtlkov v dedine fy PEŠI, zajtra (11.9.19) sa ide pozrieť ako to vyzerá,
firma ponúka akciu 28,- €/m2, ale len do konca 9/2019. v prípade, že by OZ súhlasilo
s opravou bude treba zvolať mimoriadne zasadnutie OZ a uznesením toto schváliť
- vývoz fekálov - dlhé čakacie doby na vývoz - ČOV kapacitne nestačí, treba uvažovať
o zvýšení výkonu - p. Jánoš osloví min 3 firmy, ktoré sa zaoberajú ČOV. Starosta obce žiada
finančnú komisiu o prehodnotenie nákladov na vývoz fekálu (cena sa nezvyšovala od r.
2007), následne poveruje kontrolórku obce o kontrolu nákladov na vývoz. Informoval
o možnosti urobenia prečerpávacieho bazéna v objekte Radomy, kde je bazén po bývalej
čističke, poďakoval hasičom za odčerpanie vody v tomto bazéne.

Uzn č. 85/2019 - OZ schvaľuje kontrolu efektívnosti a hospodárnosti vývozu splaškových
vôd r. 2017, 2018,2019

za: 7, zdržal sa 0, neprítomní: 2

-prenájom Expreso - všetky požiadavky a pripomienky p. Havrilovej boli zapracované do
návrhu zmluvy JUDr. Vicenovou a poslané aj právnemu zástupcovi, p. Havrilová sa nechcela
vyjadrovať na zastupiteľstve, žiada písomnú odpoveď. OZ sa dohodlo, že nakoľko celá vec sa
stále naťahuje, návrh zmluvy je vypracovaný, schválený obidvoma právnymi zástupcami aj
poslancami na obecnej rade a buď bude p. Havrilovou akceptovaný a podpísaný do 1.10.2019,
alebo sa VS na prenájom zruší.
- blížiacom sa zostavovaní rozpočtu obce na r. 2020 a určení si priorít v rozpočte, určí sa aj čo
bude v priestoroch bývalého Expresa.

9. Schválenie uznesení
Uzn č. 87/2019 - OZ prijalo počet uznesení 12

za: 7, zdržal sa O, neprítomní: 2
10. Diskusia
p. Annušová navrhla - aby obec znovu požiadala o odkúpenie priestorov "nové kasárne" za 1,
€, z dôvodu, že vlastník sa o nehnuteľnosť nestará, špatí dedinu a ohrozuje bezpečnosť
občanov, ďalej aby sa vyzval vlastník kasární na udržiavanie nehnuteľnosti, schátralá budova,
burina metrová, prevísajúce konáre gaštanov. Vysvetlila OZ, že chodník pri ZS smerom
k bytom nežiadala spraviť, len dala návrh ako by to mohlo byť, že firma to spravila aj bez
dohody so starostom, príp. OZ. Pani Soňa Kaderová reagovala na p. Annušovú s tým, že
nakoľko väčšina poslancov nesúhlasila s chodníkom p. Annušová nemala dávať žiadne návrhy.
Na základe uvedeného poslanci poverili hlavnú kontrolórku obce p. Kaderovú Rúth o kontrolu
projektu zdravotné stredisko + chodník do MS.



VZD Č. 86/2019 - OZ poveruje hlavnú kontrolórku obce p. Kaderovú Rúth o kontrolu celého
projektu a rozpočtu fasády ZS + chodník

za: 7, zdržal sa O, neprítomní: 2

p. Ozábalová Jana žiadala o navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte na r. 2020 0500,- €
KŠK, z dôvodu jubilea 10. výročia Novoročného koncertu a tiež Koncertu L. Poppovej.
Nakoľko ide o jubileá, chceli by pozvať účinkovať známejších umelcov.
p. Límová sa pýtala, ako ďaleko je realizácia (monto GPS do obecných áut. Starosta obce
odpovedal, že OZ sa dohodlo nasledovne - do hasičských áut sa GPS nebude montovať, autá
jazdia len keď majú výjazd a bolo by to nerentabilné. Do VW transportéru (zelené auto) sa GPS
tiež nebude dávať, budúci rok končí STK a vzhľadom k veku a opotrebovanosti auta nieje jasné
či prejde nasledujúcou STK. GPS do osobného auta KIA - starosta sa nebráni, len má obavu,
že nakoľko auto je v lízingu či to nebude považovať lizingovka za zásah do jej majetku.

Otázka z hostí OZ - čo bude a ako sa bude upravovať cesta Pri trati, občania sa sťažujú, že
navážka "šutolinou" nestačí, lebo po čase sa to vyjazdí a diery sú ešte väčšie. Navrhli, aby sa
najskôr do uvedenej lokality zaviedol obecný vodovod a potom sa riešila nová cesta. Starosta
obce súhlasil, že najskôr treba zaviesť vodovod a potom opraviť cestu tak, aby sa nemusela
robiť každého polroka znova.
Ďalšia otázka sa týkala obecnej vlečky, nakoľko sa na sociálnych sieťach objavili príspevky, že
v dobe keď mal byť otvorený zberný dvor na OcÚ bola pristavená inde a tak bolo zatvorené.
Starosta obce vysvetlil, že momentálne nemáme oficiálny zberný dvor a to, že môžu občania
vyviesť väčší odpad na vlečku na OCÚ sa robí kvôli tomu, aby sa v obci nerobili čierne skládky
odpadu. V prípade, že viečka nie je plná je možnosť priviezť odpad po dohode aj v pracovné
dni, nielen v sobotu ráno. Tiež vysvetlil zapožičanie vlečky, kde uviedol, že pán, ktorému bola
požičaná spravil službu pre obec (naštiepkoval konáre) zadarmo a chcel len zapožičať vlečku.
Starosta mu vyhovel, nakoľko štiepenie konárov by bolo cca 650,- €. A tiež požiadal občanov,
ktorí uverejňujú príspevky na soc. sieťach, nech najskôr zavolajú a spýtajú sa priamo ako to je.
Starosta požiadal hl. kontrolórku obce p. Kaderovú Rúth nech upraví VZN obce o poplatkoch
a zavedie sa poplatok za zapožičanie vlečky, ktorá sa bude v prípade potreby požičiavať
občanom.

Starosta obce ukončil diskusiu, poďakoval prítomným hosťom za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.

Zapísala: Adámková Viera

Overovateľ: Kaderová Soňa

V Záhorskej Vsi, dňa 16.09.2019


