
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva obce Záhorská Ves
zo dňa 20.mája 2019 o 17/00hod. v zasadačke Obecného úradu
v Záhorskej Vsi.

Prítomní členovia OZ: p.Mária Annušová, p.Kaderová Soňa, p.Mgr.Klik Viktor, p.Korych
Jaroslav,p.LučanskýMartin, p.LučanskýPeter.

Neprítomní členovia OZ: p.Peter Blaška,p.NechalaStanislav,p. Nerád Samuel

Starosta obce: JUDr.ŠimkovičBoris

Overovatelia: p.Kaderová Soňa,p.LučanskýPeter

Kontrolór obce: Mgr.Kaderová Rúth

Zapisovatel': p.Veronika Annušová

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Komunitný plán obce - dodatok č.1
3. Výsledok verejnej súťaže- prenájom nebytového priestoru
4. Schválenieuznesenia- delimitácia pozemku MŠ
5. Kronikár obce
6. Žiadosť o umiestnenie unimobunky na verejnom priestranstve
7. Schválenieuznesenia- predaj a požívanie alkoholických nápojov
8. PHSR - monitorovacia správa za rok 2018
9. Schválenieprijatých uznesení
10. Záver zasadnutia OZ

1.0tvorenie programu:
Starosta obce privítal všetkých členov OZ a prítomných hostí. Navrhuje vyradiť bod 6.

z programu zasadnutia OZ (Prijatie uznesenia- predaj a požívanie alkoholických nápojov)
a na základe požiadavky poslanca Mgr.Klika doplňuje bod: Kontrola úloh, Návrh na
rozpočtové opatrenie, Správy komisií, Informácie starostu obce a Diskusiu. Body zasadnutia
odsúhlasili poslanci v počte Za: 6 poslancov, Neprítomní: 3 poslanci.
Určil overovatel'ov zápisnice: p.Kaderovú Soňu a p.LučanskéhoPetra a zapisovateľa
zápisnice:Annušovú Veroniku.

2.Kontrola úloh:

Uznesenieč.32/2017 - žiadosť o vymal'ovaniezdravotného strediska- úloha trvá,
Uznesenieč.65/2017 - zmena názvu ulice Moravská - úloha trvá,
Uznesenieč. 84/2017 - odkúpenie pozemku vo vlastníctve p.Šteffeka - úloha trvá,
Uznesenieč.17/2019 - odchyt psov p.Šéryová - úloha trvá,
UznesenieČ. 26/2019 - žiadosťspoločnosti Aplitec na presun DHZ techniky - úloha trvá,
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Uznesenie č.46/2019 - Montáž GPS (poloha a palivo) do traktora a vozidiel OCÚ (KIA, vw
úloha trvá s termínom do 30.05.2019,
Uznesenie Č. 49/2019 - schválené podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom
nehnuteľnosti na ul.Hlavná, súp.č. 40 v Záhorskej Vsi na podnikateľské účely - úloha trvá.

3. KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE - je základným dokumentom v oblasti
poskytovania sociálnych služieb na území obce Záhorská Ves (Jeseň života) a je nutné plán
aktualizovať podľa zákona č.448/2008 o sociálnych službách a doplnení zákona Č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov Z.z ..
Bol vypracovaný DODATOK č.l ku Komunitnému plánu soc.služieb obce Záhorská Ves na
obdobie 2015-2020. Pod uznesením č.53/2019- poslanci OZ schvaľujú Dodatok č.l
(Aktualizáciu) Komunitného plánu sociálnych služieb obce Záhorská Ves na roky 2015-2020
v počte Za: 6 prítomných poslancov, neprítomní: 3 poslanci (p. Nechala Stanislav, p.Blaška
Peter, p.Nerád Samuel).

4. Správy komisií
Komisia pre ochranu a tvorbu ŽP bude zasadať a podá správu k budúcemu zasadnutiu OZ.

Starosta doplňuje informáciu ohľadom drtičky krovia, je prepotrebná.

Finančná komisia zasadala 16.05.2019, správu predniesol predseda fin.komisie Mgr. Klik
Viktor a prikladá k zápisnici zo zasadnutia OZ. Správa má 6 bodov programu. Starosta obce
doplňuje, že stroj na parkety budú financované zo zisku obecného plesu.

Kultúrno-športová komisia zasadala 16.04.2019 a 20.05.2019 - informoval predseda KŠK p.
Korych Jaroslav a taktiež prikladá správy k zápisnici OZ. Informuje o kultúrno - športových
akciách, ktoré sa konali: Stavanie máje, 1.ročník lovu na divokej rieke a ďalšie sa budú konať:
25.05.2019 Záchranári deťom (ZŠ aDHZ), 31.05.2019 položenie kytice a spomienka pred
tabuľou Ľudovíta Štúra, 22.06.2019 Jánske ohne na lúke pri kompe a oslavy MDD sa budú
konať v priestoroch MŠ a ZŠ.
Členovia OZ berú na vedomie správy komisií pod č.uznesenia 54/2019 v počte za: 6
poslancov, 3 neprítomní: (p.Blaška Peter,p.Nechala Stanislav, p.Nerád Samuel).

Pod uznesením Č. 55/2019 poslanci OZ schvaľujú navrhnuté rozpočtové opatrenie č.4:
GPS do vozidiel1.000,-EUR,
Servis a údržba traktora - 250,-EUR, v počte Za: Sposlancov, zdržal sa: 1 poslanec
(p.Annušová), neprítomní: 3 poslanci (p.Blaška Peter, p.Nechala, p.Nerád Samuel).
Kontrolórka obce upozorňuje na dodržanie termínu: do 30.05.2019.

5.Výsledok verejnej obchodnej súťaže - OZ berie na vedomie výsledok verejnej súťaže na
prenájom nebytových priestorov nehnutel'nosti na ul.Hlavná č.40 v Záhorskej Vsi (časť KD)
pod uznesením Č. 56/2019 v počte Za: 6 poslancov, neprítomní: 3 poslanci (p.Blaška Peter,
p.Nechala Stanislav, p. Nerád Samuel) a poverujú starostu obce vypracovaním zmluvy.
Vybraným uchádzačom je p.Zuzana Havrilová- ZUMI, Záhorská Ves. Termín uzatvorenia
zmluvy aj s pripomienkami je do 6.6.2019. ~
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6. Delimitácia pozemku pod budovou MŠ a jej areál- je zatial' vo vlastníctve Slovenského
pozemkového fondu so sídlom v Bratislave, ul.Búdkova 36. Pod uznesením Č. 57/2019
poslanci OZ súhlasia s delimitáciou pozemku pod budovou Materskej škôlky v katastrálnom
území Záhorská Ves č.KN IIE" p.č.405, vedená na Liste vlastníctva č.1231 pod obcou Záhorská
Ves, druh pozemku záhrada (podľa registra parcela 11(" zastavaná plocha a nádvoria)
o výmere 3798 m2, v počte Za: 6 poslancov, neprítomní: 3 poslanci ( p.Blaška Peter,
p.Nechala Stanislav, p.Nerád Samuel),

Zároveň pod uznesením č.58/2019 poslanci OZ poverujú starostu obce JUDr.Šimkoviča
Borisa k podpisu delimitačného protokolu, ktorého je predmetom delimitácie pozemku v k.ú.
Záhorská ves č.KN IIE" parcela Č. 405, druh pozemku - záhrada o výmere 3798m2, vedená na
LV č.1231 odovzdávajúcim: Slovenským pozemkovým fondom so sídlom v Bratislave,
ul.Búdkova 36, na obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, Záhorská Ves, IČO:00305219, v počte
Za: 6 poslancov, neprítomní: 3 poslanci (p.Blaška Peter, p.Nechala Stanislav, p.Nerád
Samuel).

7.Kronikár obce - starosta obce oboznamuje prítomných, že kronikár obce p.Mgr.Šimkovič
Oto ukončuje svoju činnosť k 31.05.2019, patrí mu vel'ké poďakovanie aj zo strany občanov,
nielen starostu obce. Obecná kronika predstavuje súhrn pravdivo spracovaných, ročných
záznamov z kultúrno-spoločenskej, hospodársko-ekonomickej, náboženskej a politickej
oblasti života obyvatel'ov našej obce. Pri výbere kronikára hlavným kritériom sa považuje
lojalita k obci a dobré odborné predpoklady. Obecného kronikára menuje a odvoláva
starosta obce. Od 1.6.2019 preberá túto činnosť p.Hadrabová Viera, nakoľko je dôležité
zachovať túto činnosť pre zápisky diania a činnosti našej obce. Pod uznesením Č. 59/2019
schvaľujú poslanci nového kronikára obce p.Hadrabovú Vieru s účinnosťou od 01.06.2019
v počte Za: 6 poslancov, 3 neprítomní (p.Blaška Peter,p.Nechala Stanislav,p.Nerád Samuel).

8.Žiadosť o umiestnenie unimobunky - p.Danihelová Mária žiada o povolenie umiestnenia
unimobunky na obecnom pozemku p.č. 4370/1 v katastrálnom území obce Záhorská Ves,
z dôvodu vyhorenia unimobunky, ktorá bola majetkom obce. Na vlastné náklady si zakúpi
unimobunku, ktorú umiestni na uvedenom pozemku. Poslanci OZ schval'ujú jej umiestnenie
na obecnom pozemku pod podmienkou upratania priestoru najneskôr do 30.06.2019. Za
nájom bude uhrádzať 10,-EUR/1 mesiac.

9.PHSR - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky
2015 -2018.

Predložená Monitorovacia správa za rok 2018 slúži ako informačná správa za r.2018
o splnení aktivít projektov, ktoré sa zrealizovali v obci. Je výstižným prehľadom plnenia cieľov
Programu rozvoja obce ako pre samosprávu, tak aj pre širokú verejnosť. Po schválení jeho
znenia na tomto zasadnutí bude zverejnená na internetovej stránke a v tlačenej forme
verejne prístupná na obecnom úrade. Tento program sa posiela na BSK. P.Mgr. Kllk
pripomienkuje bod č.4 tejto správy na sumu za r.2018 - vybudovanie kanalizácie-opraviť
sumu. Pod č.uznesenia 61/2019 poslanci OZ schval'ujú Monitorovaeiu správu za r.2018~r 

~
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k PHSR obce Záhorská Ves na r.2015-2022 v počte za: 6poslancov, neprítomní: 3 polanci
(p.Blaška Peter, p.Nechala Stanislav, p.Nerád Samuel).
10. Diskusia:
- poslankyňa p.Annušová Mária poukazuje na nulovú účasť poslancov na akciách obce - je
nutné sa zúčastňovať, pripomienkuje správu o zmenu kronikára zapísať aj do obec. novín
Hlásnika, navrhuje zmeniť periodicitu obecných novín 2x ročne, nie štvrťročne,
pripomienkuje pri akcii .Stavanie máje" - odmena pre deti MŠ (kúpa sladkostí) a deti zo ZŠ
neboli odmenení, nesúhlasí s montážou GPS do hasičských automobilov (nakol'ko každý
výjazd je hlásený starostovi obce), v rámci šetrenia peňažného fondu pre DHZ,
- hosť p.Meňhart - pripomienkuje taktiež neúčasť poslancov na akciách v obci, pýta sa aké to
boli pracovné dôvody, keď sa nekonalo zasadnutie OZ dňa 14.05.2019 - starosta odpovedá,
bolo nutné aktualizovať Komunitný plán obce, termín sa posunul,
- p. poslanec Mgr.Klik informuje, že suma 1.000,-EUR na GPS je obsiahnutá na 5 vozidiel,
čaká sa na cenové ponuky,
- hosť p.Látal- prehodnotiť finančnú sumu na GPS, či je dobré investovať do traktora,
nakoľko je v zlom technickom stave,
- hosť Ing.Slovák riaditel' firmy Printing r susediaca vedl'a KD, ktorej časť ide do prenájmu
p.Havrilovej, že je vel'mi chúlostivé, ak by sa nedajbože predávali alkoholické nápoje
a postávali vedl'a jeho firmy občania na verejnom priestranstve a požívali alkoholické nápoje,
neželá si to,
- p.Hadrabová Viera - budúca kronikárka obce žiada o spoluprácu občanov a poslancov
ohl'adom písania článkov, ozrejmovanie skutočností a informácií nakolko nepozná občanov,
študuje všetky články zapísané v kronike obce a bude sa snažiť, aby zapisované články boli
autentické,
- poslankyňa p.Annušová poukazuje na neustály neporiadok pred budovou Jednoty COOP
a športklubom p. Blažeja Petra, je nutná náprava alebo systém upratovania, zároveň pozýva
všetkých na športovú akciu Jednoty dôchodcov (21.05.2019) v KD,
-hosť p.Havrilová ďakuje za spoluprácu na Vel'konočných trhoch,
-hosť p.Meňhartová - pýta sa, či je technicky možné dávať zvukové záznamy zo zasadnutí OZ
na stránku obce,
- hosť p.Mgr.Trstenská - navrhuje spoluprácu ohl'adom písania a korigovania Hlásnika, je
rada ak sú články z činností MŠ a ZŠ uvedené na stránkach obecných novín, rada prispeje
svojou činnosťou občianskej aktivite, každý občan môže mať dobré nápady,
- poslankyňa Annušová navrhuje príspevky do obecných novín do určitého termínu,
- hosť Um Peter - pozýva všetkých na rybárske preteky - nočný lov rýb s tým, že termín
upresní,
- hosť p.Annuš traktor pod OcÚ - ako vozidlo nesmie byť na požičiavanie, nie je v súlade
s VZN, musí byť zaplatený poplatok za výkopové práce a tieto práce musí vykonávať
poverený pracovník OcÚ,
- hosť p.Bajtek - informuje sa na inzerciu do Hlásnika a na cenovú reláciu ohl'adom
uverejnenia,
- hosť p.Mgr.Trstenská informuje sa na kompostovanie pre občanov, starosta obce podá

.---
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informáciu na budúcom zasadnutí,
- poslanec p. Mgr.Klik - navrhuje budúce zasadnutia OZ v priestoroch KD, s ohľadom na
kapacitu a prístupových vchodoch,
- p.Streďanská - predkladá fotodokumentáciu na ul. Pri Barine - stav cesty za dažďového
počasia, je nutná úprava terénu,
- p.Uharková - poukazuje na kritický stav ul.Školská - betónová cesta sa drobí,
- Kožík pripomienkuje, že stavebná komisia ešte nezasadala, ani nepodáva správy zo
zasadnutí komiesie,
- poslankyňa p. Annušová upozorňuje DHZ, že vjazd do novovybudovanej požiarnej zbrojnice
je nutné dokončiť,
- starosta obce žiada občanov, aby prispievali článkami do Hlásnika a odovzdali
p.Mgr.Malíkovi Davidovi,
- opravy ciest hlásiť stavebnej komisii a následne do rozpočtu obce na rok 2020,
- oznamuje, že stavebná komisia zasadala a nakoniec diskusiu ukončil.
11. Prijaté uznesenia.
Kontrolórka obce informuje, že na dnešnom zasadnutí 20.05.2019 bolo prijatých 9 uznesení.
Poslanci OZ schvaľujú tieto uznesenia v počte 9, Za: 6 poslancov, Neprítomní: 3 poslanci
(p.Blaška Peter, p.Nechala Stanislav, p.Nerád Samuel)
12.lnformácie starostu obce
Starosta obce informuje, že námestie pred zdravotným strediskom a MŠ bude
zrekonštruované aj so zateplením fasády budovy zdravotného strediska, formou verejného
obstarávania a výberovým konaním,
- informuje ohľadom stretnutia so županom p.Drobom, ktoré sa má konať dňa 29.05.2019
vo Viedni, kde bude prejednaná štúdia na výstavbu mosta cez rieku Moravu, ide o most
od 3,5t do 40t aj s nákladnou dopravou, financovaný bude z eurofondov, po termíne
29.05.2019 budeme vedieť viac,
- zároveň pripomlenku]e, že úlohy, ktoré dávajú občania sú niekedy nesplnitel'né a
nerealistické. Až po jeho uvážení, nakol'ko starosta obce je za všetko dianie v obci
zodpovedný, budú zisťované, prediskutované alebo prednesené na zasadnutiach OZ.
13. Záver zasadnutia 04~
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ, poďakoval prítomným za účasť a oznamuje, že
predložené otázky budú zodpovedané v rámci zákona a možností.
Zapísala: Annušová Veronika

overovate~ia z~Pisnice: ,~~

p.Kaderova Sona: .
r r 

v' jJepo8T7tV( L -[rl ;ZK Uť2 {vl/?J't p.Lucansky Peter: .

U 
Starosta obce: JUDr.Šimkovič Boris



V Záhorskej Vsi, dňa 20.05.2019


