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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 24.1.2017 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Orgoňová Stanislava _
zaOcÚ

.Poslanci prítomní: Bajtek Andrej, Bartalská Mária Ing., Bartalský Peter, Danihel Pavol, Havrilová
Zuzana, Malíková Gabika, Nechala Stanislav, Pupík Rastislav
Neprítomná: p. Annušová Mária, Nechala Stanislav
Zapisovateľ: Orgoňová
Overovatelia zápisnice: p. Malíková, p. Pupík
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

l. Otvorenie zasadnutia
2. Plán kontrola + plán zasadnutí OZ
3. Správy komisií
4. Informácie starostu
5. Žiadosti - MŠ projekt
6. Schválenie uznesení
7. Diskusia
8. Záver

Zápis z rokovania:

Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania.

Plán kontrol + plán zasadnutí OZ
Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh plán zasadnutí OZ na rok 2017, plán kontrolnej činnosti

Kontrola úloh:
Uzn. 118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá
Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnost'ou DrCENTRA SK a.s. - úloha trvá
Uzn. 74/2015 - vypracovanie dodatku Č. 2 - zmeny a doplnky územného plánu - úloha trvá
Uzn. 81/2016 - OZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci so spoločnost'ou ENERIT s.r.o. - úloha trvá

Obecné zastupiteľstvo Uzn. Č. 1/2017 schválilo Plán zasadnutí na 1. polrok
Za: 7
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 2 lp. Annušová, p. Nechala!
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Plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2017 - OZ schválilo Uzn. č. 2/2017Za: 7
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 2

Správy komisií

Finančná komisia: zasadala 24.1.2017, p. Ing. Bartalská prečítala plán kontrol na rok 2017Stavebná: nezasadala
Komisia životného prostredia: nezasadala
Kultúrna komisia: p. Malíková informovala o prebehnutých akciách

MŠ projekt:

p. riditel'ka MŠ predstavila projekt "Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-
AT". Ide o projekt vyučovania nemeckého jazyka pre deti, ale aj pre zamestnancov v škôlke a škole
v našej obci, začiatok projektu je plánovaný od 1.9.2017.
Uzn. č. 4/2017 OZ schválilo zapojenie do EU projektu
Za: 7
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 2

Verejná sút'až na odpredaj majetku obce

Pani kontrolórka predniesla OZ podmienky "Verejnej sút'aže" na odpredaj majetku obce: Ide
o pozemok registra "E" v katastrálnom území obce Záhorská Ves zapísaný na LV č. 1097 _ parc. č.
4318/1 02 výmera 462 m2, druh pozemku záhrady

OZ uznesením č. 5/2017 schválilo podmienky verejnej sút'aže na odpredaj majetku obce ZáhorskáVes
Za: 7
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 2

ENERIT s.r.o. - odpredaj majetku obce

Starosta obce navrhol pre neúčast' 2 poslancov odložiť schval'ovanie odpredaja majetku firme
ENERIT s.r.o. /verejná súťaž prebehla, vyhodnotenie súťaže sa konalo 13.1.2017/ na d'alšie
najbližšie OZ, prípadne mimoriadne.
Za odloženie bodu na d'alšie OZ - Za: 7 poslancov

Starosta informoval o kompe, v dôsledku počasia bolo treba vytiahnut' kompu z vody, pochválil
hasičov, R. Pavlíka, P. Matejova, p. Korycha, Fr. Šušuka ml., ktorí spolu s kompármi kompu
vytiahli, ide o mimoriadnu situáciu, starosta zvolal krízový štáb z Malaciek, tí situáciu nepovažujú
za kritickú. Starosta nebol spokojný ako sa stretnutie skončilo. Preto starosta navrhuje, aby OZ
zobralo na vedomie stanovisko, že žiadajú správcu toku p. Farkaša, aby situáciu monitorovali.
OZ uzn. č. 6/2017 berie na vedomie stanovisko starostu obce k nebezpečnej situácii na toku rieky
Moravy. Poveruje ho zaslaním upozornenia a k výzve správcu povodia k pravidelnému
monitorovaniu stavu zamrznutej Moravy.
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Za: 7
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 2

Žiadost' na výstavbu verejného osvetlenia - nová prevádzka záhradného centra, osvetlenie tam je,
ale je nedostatočné - starosta presunie túto žiadost' na stavebnú komisiu, ktorá to preverí a dá
stanovisko

-Nell kapital - právnická firma - po právnej stránke sme s nimi riešili zmluvy, poslali nový cenník,
príliš vysoké ceny, starosta s tým nesúhlasí

-Vyšla Výzva na podporu škôl/modernizácia učební! do 200 000 € - naša ZŠ sa do toho zapojila

-prebieha výzva na predkladanie ponúk projektový manažment na zberný dvor Záhorská Ves

Poslanec Danihel - príspevok Rakúšanov za opravu kompy - starosta im faktúru poslal, starostovia
dedín ešte nemali stretnutie

Schválenie uznesení a záver

Prijatie uznesení
V priebehu rokovania bolo prijatých 6 uznesení - uzn. č. 7/2017

Za: 7 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 2

Pán starosta ukončil zastupiteI'stvo a pod'akoval prítomným za účast'.
Zapísala: Orgoňová Stanislava

Overovatelia: Mgr. Malíková Gabika
Pupík Rastislav

V Záhorskej Vsi, dňa 31.1.2017
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