
Zápisnica zo zasadnutia OZ Záhorská Ves konaného dňa 16.02.2016

Prítomní: JUDr.Šimkovič Boris - starosta obce

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

Neprítomní: ---

Kontrolór obce: Mgr.Kaderová Rúth

Zapisovateľ: Annušová Veronika - pracovník OCÚ

Overovatelia zápisnice: p.Danihel Pavol, p.Havrilová Zuzana.
Za: 7 poslancov, zdržal sa: 2 (p.Danihel, p.Havrilová)

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ

2. Kontrola úloh

3. Správa kontrolóra

4. Správa komisií

5. Schvaľovanie plánu zasadnutí OZ na rok 2016

6. Informácie starostu obce

7. Schválenie uznesení

8. Záver

Zápis z rokovania

Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania, doplnilo 1 bod -diskusiu. Všetci poslanci odsúhlasili program
zasadnutia OZ.

Kontrola úloh
Kontrolórka obce predniesla kontrolu 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 DICENTRASK,a.s. - úloha trvá
- Uznesenie č.74/2015 - vypracovanie "Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Záhorská Ves - úloha
trvá ~
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Správu kontrolóra obce - kontrola čerpania rozpočtu za IV.štvrťrok 2015 za obec Záhorská
Ves predniesla kontrolórka obce Mgr.Kaderová Rúth (Záznam o výsledku kontroly je prílohou
zápisnice OZ). Kontrolou nebolo zistené prečerpanie rozpočtu, ani v jednej položke neprišlo
k prekročeniu rozpočtu. Plán čerpania bol splnený.

OZ berie na vedomie správu kontrolóra: Záznam z kontroly čerpania rozpočtu obce za
IV.štvrťrok 2015 pod uznesením č.8/2016.

Správy komisií

Správa finančnej komisie -Ing. Bartalská informuje o výsledkoch kontrol finančnej komisie,
zhodnocuje čerpanie rozpočtu za rok 2015 s tým, že náklady boli nižšie ako v rozpočte za
OCÚ,energie MS, DHZ, ubytovňa,
- predniesla správu z finančnej kontroly za 4. štvrťrok 2015 (zápisnica finančnej komisie zo
dňa 15.02.2016 je prílohou zápisnice OZ),
- navrhuje osloviť firmu Nell Capital na vyhotovenie cenovej ponuky za právne služby pri
budúcom vyhotovovaní zmlúv,
- navrhuje znížiť sadzobník pokút ukladaných za priestupky po preverení kontrolórom obce,
- navrhuje schváliť rozpočtové opatrenie č.2 v položke vývozu odpadu kontajnerom,
vybudovania chodníka od zdravotného strediska po obchod Prušková, oprava strechy a práce
naviac. 04
Správa komisie životného prostredia - p.Bajtek Andrej informuje prítomných o previerkach
v obci ohľadom nelegálnych skládok odpadu, na základe ktorých zhodnotil pozitívnu
situáciu, kontajnery vo dvore OCÚ napomohli k poriadku po obci,
- žiada určenie pracovníka starostom z aktivačnej činnosti Úradu práce pri permanentnom
odstraňovaní nelegálnych skládok a údržbu odvodňovacích kanálov,
- žiada kontrolóra obce zahrnúť do VZN o odpadoch sadzobník pokút za znečisťovanie obce
skládkami odpadu a poplatky za zaberanie miesta na verejných priestranstvách skládok
stavebného a iného odpadu,
- navrhuje vyzvať písomne majiteľov pozemkov, ktoré nie sú upravené,
- navrhuje upraviť parkovisko pred futbalovým ihriskom kamennou drťou,
- žiada o zapožičanie vozidla ohľadom kontrol skládok po obci (zápisnica zasadnutia komisie
ŽP zo dňa 13.02.2016 je prílohou zápisnice OZ).

Správa stavebnej komisie - p.Danihel Pavol informuje o preverení stavebnej dokumentácie
ohľadom realizácie drobných stavieb, k ohláseniu boli poskytnuté všetky potrebné podklady
v počte 6 žiadostí. Stavebná komisia nemala voči realizácii drobných stavieb žiadne pripo-
mienky. (Zápisnica stavebnej komisie zo dňa 09.02.2016 je prílohou zápisnice OZ).

Správa kultúrnej komisie - p.Malíková Gabriela, Bc. informuje o jednej kultúrnej akcii - ples
OZ zo dňa 06.02.2016 a ďakuje za spoluprácu p.Vajdečkovi a poslancom, starostovi. _ ~
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Zároveň informuje o kultúrnej akcii mažoretiek GALLA VEČER,kt. sa bude konať 19.03.2016
a navrhuje termín 26.03.2016 na ~el'konočné trhy. Termin budúceho plesu na rok 2017 je
určený na 04.02.2017. j!l!ldiJJJJfI/ /VfJ'I/V/LI/ I/CLI-tO//JC,P'i;; TEJ!! ,A/ j1 ottJ. 3- ~ ft

Poslanci OZ berú na vedomie správy komisií v počte za: 9 poslancov, pod č.uzn.9/2015.
Správy komisií sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade ako príloha tejto zápisnice.

Schvaľovanie plánu zasadnutí OZ na rok 2016 - poslanci OZ súhlasia s uvedenými termínmi
zasadnutí OZ na rok 2016 so zmenou hodiny: o 17hodine sa budú konať zasadnutia Obecnej
rady OZ, pod č.uznesenia 10/2016 v počte za: 9 poslancov.

Informácie starostu obce:

Pre vel'koobjemový odpad je v priestoroch obecného dvora pri obecnom úrade pristavený
kontajner na starý nábytok, okná koberce, stavebný materiál v obmedzenom množstve.
Dočasný zberný dvor má prevádzkové hodiny: streda od 14,00 - do 18,OOhod., sobota od 8,00
- do 14,OOhod. Pri väčšom množstve stavebného odpadu je potrebné na vlastné náklady
objednať si kontajner na stavebný odpad z firmy A.S.A. Zohor. ZA NELEGÁLNYvivcz ODPADU
BUDÚ ULOŽENÉFINANČNÉ POSTIHY- POKUTY.

Bezpečnosť v obci je pod kontrolou, naďalej trvá spolupráca s políciou, kamier. Upozorňuje
prítomných a občanov, ak obťažovanie nežiadúcich osôb hraničí v obmedzovaní slobody,
treba osloviť políciu, tak isto pri krádežiach,

Oznámenie ohl'adom úhrady od firmy Bowix vo výške 30.000,-EUR za poľnohospodársku
pôdu, ktorá bola odpredaná na základe výberového konania,

Pracuje sa na územnom konaní ohľadom smetiska, aby boli pripravené podklady k realizácii
likvidácie smetiska,

Oznámenie p.Hulína o likvidácii zeminy na verejnom priestranstve bude do konca 04/2016,

Parkovanie pri cintoríne je v riešení s firmami na výrobu stlpikov s retiazkami,

Zriadenie vecného bremena za Ďalovku je v jednaní s Západoslovenskými elektrárňami,

Čakajú sa na výzvy z ministerstiev na čerpanie eurofondov, ktoré by sa použili na likvidáciu
smetiska, rekonštrukciu kultúrneho domu, rozšírenie kamerového systému, fasády OcÚ.

Oznamuje, že má dôjsť k rekonštrukcii cesty IIl.triedy - smer od pamätníka povodne na Vysokú
pri Morave,

Poslanci OZ berú na vedomie informácie starostu obce a schval'ujú výmenu poslankyne
p.Havrilovej za p.Gabiku Malíkovú, Bc. na zasadnutiach Obecnej rady od termínu: 17.02.2016
pod uznesením č.ll/2016.
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�iadosti - neboli žiadne

Diskusia:

p. Annušová - poukazuje na zdemolované chodníky pred KD, Obecným úradom, kde stojí
voda,

p.Havrilová navrhuje, aby parkovanie učiteľov na Školskej ulici bolo presmerované do dvora
ZŠ, nakol'ko sa ulicou nedá prejsť a navrhuje zmenu termínu Vel'konočných trhovo 1 týždeň
skôr, pripomína odovzdať zoznam kultúrnych akcií za rok 2016 hospodárke kultúrneho domu.

Ing.Bartalská - pripomína stavebnej komisii maľovanie autobusových zastávok,

Schválenie uznesení a záver zasadnutia OZ:

Počas zasadnutia OZ zo dňa 16.02.2016 bolo prijatých: 4 uznesenia, pod č. 12/2016, v počte
za: 9 poslancov.

Záverom zasadnutia OZ starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

1. Danihel Pavol

Overovatelia:

2. Havrilová Zuzana

Zapísala Annušová

Dňa: 16.02.2016
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