
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Záhorská Ves
zo dňa 17.apríla 2018 o 17,OOhod. v zasadačke Obecného úradu

v Záhorskej Vsi.

Prítomní členovia OZ: p.Mária Annušová, p.Andrej Bajtek, p.lng.Bartalská Mária, p.Peter
Bartalský, p.Pavol Danihel, p.Havrilová Zuzana, p.Mgr.Gabika Malíková, p.Stanislav Nechala,

p.Rastislav Pupik.

Neprítomní členovia OZ: p.Peter Bartalský (príchod 17,40hod.),p.Rastislav Pupik (príchod

18,45hod.)

Starosta obce: JUDr.Šimkovič Boris

Overovatelia: p.Mária Annušová, p.lng.Mária Bartalská

Kontrolór obce: Mgr.Kaderová Rúth

Zapisovatel': p.Veronika Annušová

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola úloh, správa kontrolóra
3. Správy komisií
4. Informácie starostu obce
5. Schválenie uznesení
6. Diskusia
7. Záver

1.0tvorenie programu:
Starosta obce privítal všetkých členov OZ a prítomných hostí. Určil overovateľov zápisnice:

p.Annušovú Máriu a p.lng.Bartalskú Máriu a zapisovatel'a zápisnice: Annušovú Veroniku,
zároveň doplňa bod programu: schval'ovanie bezplatného prevozu kompou občanov
s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves v počte za: 7poslancov, 2 poslanci neprítomní

(p.Bartalský Peter a p.Pupik Rastislav).

2.Kontrola úloh:
Uznesenie č.46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRASKa.s. - úloha trvá,
Uznesenie č. 74/2015- vypracovanie dodatku č.2-zmeny a doplnky územného plánu - úloha

trvá,
Uznesenie Č. 81/2016- OZ schval'uje Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou ENERITs.r.o. -

úloha trvá,
Uznesenie č.32/2017 - žiadosť na vymaľovanie budovy zdravotného strediska-úloha trvá,
Uznesenie č.65/2017 - zmena názvu ulice Moravská - úloha trvá,
Uznesenie č.67/2017 - zriadenie zastávky na znamenie - úloha trvá,
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Uznesenie č.68/2017 - žiadosť p.Rybára o odkúpenie obecného pozemku - úloha splnená,
Uznesenie č.79/2017 - žiadosť občanov ul.Pri trati (oprava cesty a rozhlas) - úloha trvá,
Uznesenie č.84/2017 - odkúpenie pozemku vo vlastníctve p.Šteffeka - úloha trvá,
Uznesenie 89/2017 - darovacia zmluva s firmou Dicentra SK,a.s. - úloha trvá

3. Správy komisií

Stavebná komisia zasadala dňa 11.03.2018 a na svojom zasadnutí prerokovali päť žiadostí
- ohlásenie drobných stavieb (záznam zo zasadnutia stavebnej komisie je v prílohe zápisnice
OZ), stavebná komisia nemá voči realizáciám drobných stavieb podľa predloženej
dokumentácie námietky, k ohláseniam drobných stavieb boli doložené všetky potrebné
podklady na ich realizáciu.

Komisia pre ochranu a tvorbu ŽP bude zasadať 20.04.2018 a podá správu k budúcemu
zasadnutiu OZ.

Finančná komisia bude zasadať 20.04.2018 a správa bude prednesená na budúcom
zasadnutí OZ, kontrolór obce upozorňuje, že nemá schválený plán kontrol na l.polrok2018,
p.lng.Bartalská dodáva, že pri zasadnutí 20.04.2018 bude dodatočne dodaný až po jeho
prejednaní.

Kultúrno-športová komisia - informovala Mgr.Malíková o prebehnutých akciách - za MŠ a ZŠ
"Vítanie jari", Vel'konočné trhy, oslobodenie obce, 7.4.2018 halová súťaž DHZ, kvetná nedel'a
v kostole, zároveň pozýva všetkých na "Stavanie máje", ktoré sa bude konať 30.04.2018 rA ..,
s programom detí MŠ a ZŠa občerstvením (zabezpečí DHZ), upozorňuje na zrušenie akcie
"Deň matiek", nakoľko program detí sa uskutoční v MŠ a ZŠ (finanč.fond na kvety sa rozdelí
do uvedených inštitúcií). Starosta obce upozorňuje na spoločné zasadnutie ohľadom akcie
"Uhranský somíc" a za športovú komisiu doplňa informáciu ohľadom zvel'adenia ihriska
(prehnojenia trávnika firmou First Farm, novej brány od p.Samuela Neráda, a poukazuje na
nutnosť revitalizácie umelého trávnika, ničenie buriny v okolí ihriska).
Členovia OZ berú na vedomie správy komisií pod č.uznesenia 21/2018 v počte za: 7
poslancov, 2 neprítomní: p.Bartalský a p.Pupik.

4.lnformácie starostu obce
Starosta obce podáva informácie - predkladá zmluvu o spolupráci združenia MAS Dolné

Záhorie s počtom obcí 18 s tým, že každá obec poskytne návratný finančný príspevok na
počet obyvatel'ov obce - 0,60 EUR/1obyvatel'a podl'a koeficientu k 31.12.2017. Jedná sa
o predfinancovanie chodu tohto združenia, ktoré bude vrátené späť Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRprostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej
agentúry. OZ na svojom zasadnutí berie na vedomie správu o činnosti MAS Dolné Záhorie
a schval'uje jednorazový poplatok za členstvo "Miestnej akčnej skupine Dolné Záhorie" pre
verejný sektor vo výške 0,60 EURna jedného obyvatel'a pod uznesením č. 22/2018 v počte
za: 7 poslancov a 2 neprítomní: p.Bartalský a Pupik.
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Zároveň ozrejmuje problematiku s budúcim pripojením kanalizácie bytových domov
v lokalite bývalej firmy RADOMA, kde sa má nachádzať obytná zóna na základe
vypracovaných zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce. Pripojenie kanalizácie bytových
domov bude stanovená za nasledovných podmienok:
- s denným prítokom 18,Sm3,

- vybudovanie prípojky na vlastné náklady,

- s trasou s 2 alternatívami: a) napojenie sa na kanalizačnú prípojku od Prvej teplárenskej,a.s.
b)vybudovanie novej prípojky popri uvedenej prípojke

- prečerpávajúca stanica musí byť vybudovaná na vlastnom pozemku s minimálnym
objemom 18,5m3/1 deň.

Pod uznesením č. 23/2018 poslanci OZ súhlasia s budúcim pripojením kanalizácie bytových
domov "Lokalita Fl- Obytná zóna RADOMA" v počte za: 7 poslancov, zdržal sa: 1 poslanec
p.Bartalský a neprítomní: lposlanec p.Pupik.
PRíCHODp.poslaca Petra Bartalského 17,40hod.

- Na základe žiadosti firmy ENERIT, s.r.o. so sídlom Bratislava, ul.Černyševského 10
o zrušenie nájmu virtuálneho sídla v obci Záhorská Ves, ul.Hlavná 29 navrhuje zrušenie
uvedeného nájmu v zmysle podmienok zmluvy a pod uznesením č.24/2018 poslanci OZ berú
na vedomie jeho zrušenie s počtom za: 8 poslancov.
Pán starosta predniesol doplnený a schválený poslancami OZ bod programu: Bezplatný
prevoz kompou občanov s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves na obdobie od 01.07.2018
do 30.06.2019 za podmienok: trvalý pobyt občana, uhradené všetky dane a poplatky za
r.2017, uhradené všetky nedoplatky a iné pohl'adávky voči obci za predchádzajúce obdobia,
majú pravidelný vývoz fekálií (výnimka je vlastná certifikovaná ČOV), obyvatelia, ktorí
nemajú vybudovanú žumpu, prispievajú ročným poplatkom za znečistenie životného
prostredia vo výške 21,-EUR a neporušujú morálku a medziľudské vzťahy. V prípade, že
uvedené podmienky budú porušené, preukaz bude nepredlžaný a občanovi odobratý.
S platným preukazom môže občan prejsť tam a späť len lx denne. Preukaz je neprenosný na
inú osobu alebo rodinného príslušníka. Poslanci OZ schvaľujú pod uznesením č.25/2018
v počte za: 8, neprítomný: 1 poslanec (p.Pupik Rastislav) predlženie preukazov na bezplatný
prejazd kompou na obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019 za všetkých horeuvedených
podmienok.

Starosta obce vyzýva k slovu p.Lučankého Petra v čom viazne termín otvorenia prevádzky
Espressa v nebytových priestoroch kultúrneho domu, vyhlásené verejnou obchodnou
súťažou s termínom otvorenia od 01.07.2018. p.Lučanský stále rokuje s podmienkami nájmu
so svojim osobným advokátom a priznáva, že uvedený termín otvorenia nestíha, hlavnou
príčinou je oprava priestorov s vložením vel'kých financií. Starosta obce navrhuje vyhlásiť
znovu verejnú súťaž alebo dať uvedené nebytové priestory do dlhodobého prenájmu. Pán
Lučanský bude oboznámený. Poslanci schvaľujú zrušenie obchodnej verejnej súťaže konané
v dňoch od 07.03.2018 do 20.03.2018 na dlhodobý prenájom nebytových priestorov
s podmienkou návrhu na uzatvorenie "zmluvy o nájme" na majetok Obce Záhorská Ves na
ul.Hlavná 39, pod uznesením č. 26/2018 v počte za: 8 poslancov a 1 poslanec neprítomný
(p.Pupik Rastislav).
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Ďalej informuje o akciách spolku vojnových veteránov, ktorí patria oficiálne pod

Ministerstvo vnútra, že v dňoch 27.4.-29.4.2018 predvedú repliku bojových okupácií,

- oboznamuje o opätovanom spustení prevádzky "Vláčika Záhoráčika" na železničnej trati

Záhorská Ves - Plavecké Podhradie, prevádzkovateľom je BSK, (len v letných mesiacoch),

- oboznamuje so situáciou prítomnú p.Pažičanovú - prevádzkovatel'kou stavby bytových

jednotiek v areáli RADOMA, že potrebné rozhodnutie k zmene územného plánu je ťažko

dosiahnutel'né, aj po návšteve Krajského úradu nemá potvrdenú zmenu územného plánu,

z dôvodu neschopnosti uvedeného úradu so sídlom v Bratislave (5 mesiacov),

- informuje o termíne birmovky v miestnom kostole dňa 28.04.2018,

- informuje o vybudovaní oplotenia na ihrisku Slniečko a na základe dodaného projektu

chýbajú financie 5tisíc EUR, bolo vyzberaných z nadácií lltisíc EUR.

- informuje prítomných o odstránení starej slamy majiteľom bývalých Záhorských strojární za

ich areálom, smer k stanici, je zlikvidovaná, ide o zachovanie odvodňovacieho jazera

- oboznamuje o získaní dotácie na doplnenie kamerového systému o ďalšie 3 kamery a budú

umiestnené: výjazd obce "Syslov vŕšok", pri cintoríne - ulica a budúci Zberný dvor.

Kontolórka obce podáva návrh na schválenie Dodatku č.3 k Sadzobníku poplatkov za

prenájom vel'kej sály v budove CVČ (býv. KD) pre nájomcov: Stolnotenisový klub,

Mažoretkový súbor Merci, DHZ-požiarny zbor, členovia skupiny VYR, Jednota dôchodcov

Slovenska, Futbalový klub, Poľovnícke združenie Rozkvet, Rybársky spolok Morava, Slovenský

rybársky zväz, kultúrny spolok Uhranská perla, p.Rudolf Jánoš-zvukár,v cene nájmu l,-EUR/

1 rok, ostatné poplatky a energie: O,-EUR/rok s dobou nájmu na 1 rok. Poslanci OZ schvaľujú

Dodatok č.3 v počte za: 8 poslancov, 1 neprítomný (p.Pupik Rastislav) pod č.uznesenia
27/2018.

PRíCHOD p.poslanca Rastislava PUPIKA: 18,4Shod.
Ihneď po príchode p.poslanca Rastislava Pupika poslanci OZ hlasujú za zriadenie Večierky

v budove Hlavná č.39 (býv.KWS) pod č.uznesenia 29/2018 za: 4 poslanci (p.Havrilová,

p.Danihel, p.Bajtek,p.Pupik), proti: 5 poslancov Ing.Bartalská Mária, p.Bartalský Peter,

Mgr.Malíková, p.Annušová, p.Nechala, zdržal sa: O, neprítomný: O poslancov. Zároveň sa

zhodujú, že verejná súťaž na uvedené priestory už nebude vyhlásená, budú sa riešiť formou

dlhodobého prenájmu. Poslanci OZ nie sú proti zriadeniu Večierky, sú však proti umiestneniu
v budove na Hlavnej ul.č.39.

S.Diskusia

Do diskusie sa prihlásila p.Pupiková Elena (hosť) a zaujíma sa vakom je riešení vybudovanie

autobusovej zastávky von z obce, smer Vysoká pri Morave (je v riešení), Jednota dôchodcov

organizuje 01.06.2018 na detskom ihrisku MDD (spolupráca rodina a deti) formou súťaží,

poukazuje na nutnosť vybudovania chodníka na ul.Stupavská a pýta sa na "Uhranskú perlu".

Starosta odpovedá, že obec nedostala žiadne vyrozumenie ukončenia združenia Uhranskej

perly, nakol'ko spevokol funguje a navrhuje spoločné stretnutie Jednoty dôchodcov,

Uhranskej perly a Uhranky-spevokolu, aby sa dalo všetko do poriadku.

Na podozrenie p.Havrilovej o porušení právomoci verejného činiteľa p.Annušovej ako

poslankyne, starosta odpovedá, že nebola porušená jej právomoc a riešenie rodinných
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vzťahov má riešiť inou formou, p.matrikárka dokladá písomnou formou vysvetlenie.

Starosta oboznamuje prítomných o možnosti predaja pozemku OCÚna ul.Pol'ná ( musí
prebehnúť zrušenie predbežného opatrenia vydaného Okresným súdom - plomba), potom
môže obec pristúpiť k predaju.

Velitel' DHZ p.Lučanský Peter oboznamuje prítomných o častých zakladaniach ohňov
občanmi v časti II V majeri" , poukazuje na nebezpečenstvo verejného ohrozenia, nakoľko sa
v blízkosti nachádza plynová prípojka. Dochádza k nezhodám s obyvatel'mi, v budúcnosti
budú riešiť za účasti príslušníkov polície. Navrhuje finančné sankcie za zakladanie požiarov.

Starosta obce upozorňuje občanov, že po obci prechádza podozrivý rakúsky občan
a podhadzuje otravu psom. Je nutné ihneď zahlásiť.

6.Schválenie uznesení:

Členovia OZ schval'ujú 9 prijatých uznesení pod č.uznesenia 30/2018 v počte za: 9 poslancov.

7. Záver

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Annušová Veronika ~

Overovatelia zápisnice:

p.Mária Annušová: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.

p.lng.Bartalská Mária

starosta obce:

V Záhorskej Vsi, dňa 17.04.2018
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