
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves

konaného dňa 18.09.2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Rúth Kaderová, Michaela Danihelová

Poslanci: Annušová Mária, Nechala Stanislav, Lučanský Martin, Lučanský Peter, Nerád Samuel, Korych
Jaroslav, Kaderová Soňa, Danihel Pavol,

Neskorší príchod poslanca: Mgr. Viktor Klik (17,30 hod.)

Určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice:
Zapisovatel': Michaela Danihelová

Overovate 1': Samuel Nerád

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Oprava cesty - výtlky

3. Schválenie uznesenia

4. Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných poslancov a občanov ako i zástupcov
firmy PEŠI.

2. Oprava cesty - výtlky: starosta obce navrhuje opravu ciest - výtlkov infratechnológiou vobci

komplet podl'a cenovej ponuky 12 300 €. Niektorí poslanci navrhujú vyskúšať len Kasárenskú

ulicu a až sa uvidia kvalitné výsledky by sa pokračovalo. Pán Martin Lučanský poznamenal, že

niektoré obce v okolí vlastnia infražiarič na opravu výtlkov, ktorý by nám vedeli zapožičať

zdarma, ale tam sa musí kúpiť asfalt vo vreciach a robilo by sa to vo vlastnej réžii zaškoleným

pracovníkom. Pán Nechala poznamenal, že určite asfalt vo vreciach má menšiu výdrž a kvalitu

ako ponúkané opravy ciest firmou PEŠI. Rozdiel je aj v nahrievaní a aj v asfalte. Firma Peši

dáva na opravu výtlkov 2 roky záruku. Pani Annušová si myslí, že firma je určite lepšie

riešenie ako vykonať si to samostatne jej názor je dať opraviť všetky výtlky v obci, s čím
súhlasí aj p. Nechala a p. Danihel. Zástupcovia firmy predniesli celý popis ako by sa to robilo,

aké skúsenosti majú z iných obcí. Denný výkon he 40-50m2, ak je výtlk väčší ako 15cm robí sa
na dvakrát, cesta je hneď po oprave prejazd ná. Ak sa opravený výtlk poškodí vedia to prísť

opraviť hneď.

OZ schval'uje realizáciu výtlkov na Kasárenskej ulici v obci Záhorská Ves v hodnote max.

5000,00 € vrátane DPH. Za: 5 poslancov (p. Lučanský M., p. Korych J., p. Lučanský P., p.

Kaderová S., p. Nerád 5.), Proti: 3 poslanci (p. Annušová, p. Nechala, p. Danihel), Zdržal sa: O
poslancov, Neprítomný: 1 poslanec (Mgr. Klik).

Informácie starostu obce: na budove colnice zateká strecha, tak isto aj na budove KWS, je

potrebné s týmito opravami počítať v rozpočte na rok 2020. Uzatvorila sa otázka expressa.

Bol vypracovaný návrh zmluvy ak p. Havrilová zmluvu nepodpíše, zruší sa návrh a bude

vyhlásená nová verejná súťaž. Jazierko pri Barine - od BSK sme získali územnú dotáciu vo
výške 3 406,00 € na vybudovanie oddchychovej zóny jazierko pri Barine. Už sú vypracované

dve ponuky (APRO -11 500,00 €, Begra 21 815,00 €l, v prípade ak poz ,á niekto firmy čo sa
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takýmito prácami zaoberajú, aby nám oznámili a oslovíme ich. Na zdravotnom stredisku bude

podl'a dohody bielo, šedá fasáda. Plánuje sa rozšírenie kompy z pôvodných 6 áut na 12 áut.

ČOV - čakáme na rozpracovaný projekt na dva zásobníky, v budúcnosti budeme musieť kúpiť

druhý fekál a zamestnať človeka na druhú smenu čo by robil cca. do 22. hodiny, a tým sa

zníži aj doba dížky termínov na vývoz fekálov. Starosta informoval, že sa môžu dávať podnety
od poslancov ako aj občanov do rozpočtu na rok 2020. Podnety je potrebné doručiť do

22.10.2019. DHZ - tráva pri požiarnej zbrojnici sa dala pracovníkmi VPP vytrhať, je potrebné,

aby spolupracovali všetci členovia DHZ a nie len štyria hasiči. Starosta obce podpísal zmluvu

so Slobodou zvierat, odvoz bude zabezpečovať p. Šéryová. Danihelová Mária už má

umiestnenú unimo bunku, urobí si plot. Pozemok sa vyčistil na jej náklady, pripojí si aj EE na
vlastné náklady.

pán Milan Višváder sa sťažoval na rozostavanú drobnú stavbu susedov r. Zemanová

a neustály bordel a špina v ich okolí. Nesúhlasí so žiadnou drobnou stavbou susedov.

Starosta spolu so stavebnou komisiou prešetrili drobnú stavbu rodiny Antona Zemana

a nakol'ko bola stavba uskutočnená bez povolenia je stavba pozastavená, bude to postúpené
na ŠSD a bude sa stavba realizovať podl'a zákona. Obec ponúkne pozemok na odpredaj, môže

si ho v prípade záujmu odkúpiť aj pán Višváder povedal starosta.

Pán Igor Meňhart pripomienkoval, že na Pivničnej ulici sa stavajú bez povolenie domy

starosta nato reagoval, že stavba bola pozastavená, bol vykonaný ŠSD.

Prehodnotenie cien za služby v kultúrnom dome (CVČ): poslanci pripravia nový návrh na

zvýšenie poplatkov za prenájom v miestností v CVČ a ostatné pril'ahlé služby. Vypracuje sa

návrh dodatku k Sadzobníku poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi.

OZ schval'uje rozpočtové opatrenie Č. 5/2019 oprava ciest Kompa (VB) + 1000,00 €, oprava ciest
dotácia Nafta EPH (VB) + 4000,00 €, Za: 9 poslancov, Proti: O poslancov, Zdržal sa: O poslancov

Úpravy v príjmovej časti: Pôvodný rozpočet S. úprava Rozdiel

0,00 0,00 0,00

SPOLU - bežné príjmy 1522722,40 2070211,85 0,00

SPOLU - kapitálové príjmy 1000,00 39950,00 0,00

0,00 0,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 150000,00 162504,00 0,00

Úpravy vo výdavkovej časti: Pôvodný rozpočet S. úprava Rozdiel

Oprava ciest Kompa 0,00 1000,00 1000,00

Oprava ciest dotácia Nafta EPH 0,00 4000,00 4000,00

0,00 0,00 0,00

SPOLU - bežné výdavky 1047730,30 1471009,29 5000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



SPOLU - kapitálové výdavky 112600,00 169632,60 0,00 

0,00 0,00 0,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové 41835,00 50739,00 0,00 

OZ schvaľuje kontrolu hl. kontrolórovi obce - Postup zadávania zákazky pri realizácii "Cesta - Škôlka"

a dodržanie zákona o rozpočtových pravidlách.
Za: 9 poslancov, Proti: O poslancov, Zdržal sa: O poslancov

3. Schválenie uznesení: Počas rokovania OZ boli prijaté 3 uznesenia, Za: 9 poslancov, Proti: O
poslancov, Zdržal sa: O poslancov

4. Záver: starosta obce JUDr. Boris Šimkovič ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za

účasť.

Zapísala: Michaela Danihelová
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