
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves konaného dňa 08.06.2015

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič - starosta obce, Mgr. Rúth Kaderová - kontrolórka obce

Poslanci: Bajtek Andrej, Havrilová Zuzana, Danihel Pavol, Annušová Mária, Bartalský Peter, Bc.

Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Ing. Bartalská Mária, Pupík Rastislav prišiel na zasadnutie
o 17,11 hod. a Ing. Bartalská Mária o 17,24 hod.

Zapisovater: Michaela Danihelová

Overovatelia zápisnice: Annušová Mária, Danihel Pavol

Program:

l. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola úloh

3. Správa kontrolórky

4. Správy komisií

5. Návrh záverečného účtu + stanovisko
6. Prechody MŠ, ZŠ- uznesenie
7. Strecha OCÚ

8. Informácie starostu obce
9. Žiadosti

10. Rôzne

ll. Diskusia

12. Schválenie uznesení

13. Záver

Zápis z rokovania

1. Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných a informoval

o programe rokovania. Požiadal o zmenu programu a to, že bod č. 7 strecha OCÚ sa presunie

na budúce OZ kvôli eurofondom, ktoré majú byť neskôr. Všetci poslanci súhlasili s uvedeným
návrhom.

2. Kontrola úloh

Mgr. Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh

Uznesenie 118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá, spláca
Uznesenie 122/2011 - rokovanie s firmou Guram, s.r.o. - úloha trvá

Uznesenie č. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou Dicentra SK a.s. - úloha trvá

Uznesenie č. 6/2015 - Komunitný plán sociálnych služieb - úloha trvá
3. Správa kontrolórky

Mgr. Kaderová Rúth predniesla správu z kontroly čerpania rozpočtu obce za I.Q 2015

OZ berie na vedomie správu z kontroly čerpania rozpočtu za I.Q 2015. Za: 8 poslancov,

Neprítomní 1 poslanec /Ing. Bartalská Mária/. Predmetom ďalšej kontroly bolo kontrola

pracovných zmlúv a náplní pracovnej činnosti zamestnancov Obecného úradu Obce Záhorská<d~



Ves. OZ berie na vedomie správu z kontroly pracovných zmlúv a náplní pracovnej činnosti

zamestnancov Obecného úradu Obce Záhorská Ves. Za: 8 poslancov, Neprítomní 1 poslanec
/Ing. Bartalská Mária/.

4. Správy komisií

Kultúrna komisia - v mesiaci máj sa konali akcie Deň matiek, Ľudovít Štúr a natáčanie show

Naj Dedinka. Pripravované akcie sú Veľká cena Záhoria - je to súťaž spoločenských tancov od

detí až po seniorov. Prídu vicemajstri sveta, majstrov Austrálie, Nemecka, ČR. Pripravované
akcie sú Jánske ohne a Dni Uhranského somíca.

Stavebná komisia - bolo ohlásených 6 drobných stavieb. Žiadosť p Havrilovej - záhradný

domček - bez námietok, Horská Slavomíra - položenie zatrávňovacej dlažby-bez námietok,

Sandra Dudová - oplotenie pozemku-bez námietok, Bc. Bothová Terézia - výmena strešnej

krytiny - bez námietok, Ing. Halagarová Mária - montovaná záhradná chatka s podkrovím _

postúpenie na stavebné konanie nakoľko nesplňa podmienky drobnej stavby, Chmel ková

Mária - podrezanie rodinného domu žiadosť pozastavené nakoľko nebol súhlas suseda.

Plánovaná brigáda jarného upratovania v obci bola zrušená nakoľko bolo uskutočnené
natáčanie Naj dedinky.

Na budove zdravotného strediska je zlá situácia vlhnutie stien kde je potrebné vykonať

hydroizoláciu budovy. Ponuku čo zaslala firma Aquaizoling s.r.o. bola nad očakávania vysoká.
Oslovia sa ešte ďalšie firmy na predloženie cenovej ponuky.

Finančná komisia správu nepodala nakoľko Ing. Bartalská prišiel neskôr na zasadnutie OZ.

5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 + stanovisko hlavného kontrolóra - poslanci boli

oboznámení so Záverečným účtom obce Záhorská Ves za rok 2014 - OZ schvaľuje Záverečný

účet obce Záhorská Ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bez výhrad. Za 8 poslancov,
Neprítomný 1 poslanec Ing. Bartalská Mária. Následne OZ berie na vedomie Stanovisko

hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2014. Za 8 poslancov, Neprítomný 1
poslanec Ing. Bartalská Mária.

6. Prechody MŠ, ZŠ- starosta informoval poslancov, že vybavil v spolupráci s Okresným úradom

odbor dopravy a Regionálnymi cestami osvetlené prechody. OZ schvaľuje vybudovanie

svetelných prechodov Regionálnymi cestami Bratislava pri Základnej škole a Materskej škole
v Záhorskej Vsi, ktoré si následne obec prevezme do správy. Za 8 poslancov, Zdržal sa 1
poslanec Ing. Bartalská Mária.

7. Informácie starostu obce - kontrolórka obce informovala, že firma TOP4 s.r.o. poslala dva

návrhy zmluvy a to jeden návrh na vypracovanie žiadosti na C4 na environmentálny fond

a druhý návrh na verejné obstarávanie, kde sa budú vyberať firmy na asanáciu smetiska.

Treba poveriť pracovnú skupinu ľudí ktorí sa budú zaoberať týmto projektom. P. Bajtek

navrhuje stavebnú komisiu. OZ schvaľuje, aby členovia stavebnej komisie /Annušová Mária,

Bartalský Peter a Danihel Pavol! pracovali na príprave projektu na odstránenie nelegálnej

skládky za obcou a boli zároveň výberovou komisiou pre všetky výberové konania ohľadne
tohto projektu. Za 6 poslancov, Zdržali sa 3 poslanci: p. Annušová, p. Bartalský a p. Danihel.

Dicentra SK a.s., Petrovanská 36, Prešov - podala návrh zmluvy na odkúpenie pozemku

KN-C Č. 10644 v katastrálnom území obce Záhorská Ves o výmere cca 11235 m2 z celkovej

výmery 37618 m2. Navrhujú cenu 5ť/m2. OZ neschvaľuje cenu 5ť/m2 za odkúpenie časti

pozemku KN-C Č. 10644 v katastrálnom území Záhorská Ves ponúknutú spoločnosťou

DICENTRA SK a.s., listom zo dňa 01.06.2015. Za 9 poslancov. Starosta osloví firmu ~

o vypracovanie novej ponuky. d~



Andrej Bajtek poslanec OZ predložil návrh zmeny rokovacieho poriadku OZ. Navrhuje

zmeny termínov zasadnutia Obecnej rady a komisií. OZ schval'uje zmenu rokovacieho

poriadku Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi navrhnutú poslancom p. Bajtekom. Za:
9 poslancov.

Modernizácia VO firma Solar Energia lp. Jánošová/ - firma opäť zaslala Koncesnú zmluvu

na výmenu VO za LED. Starosta podal návrh a zároveň oznámil poslancom, že by bolo

lepšie ak by si obec postupne menila svietidlá VO sama. Na skúšku sa vymenili v obci tri

svetlá. Pán Pupík je presvedčený, že ponuka od p. Jánošovej je zaujímavá a mohla by to

obce využiť. Po diskusii sa poslanci OZ dohodli, že opätovne bude p. Jánošová pozvaná na

budúce OZ a znovu prednesie svoj návrh na modernizáciu VO a podmienky zmluvy.

8. Žiadosti - Lesné a pozemkové spoločenstvo, urbár Záhorská Ves podala žiadosť /ponuku/ na

odpredaj pozemkov obci, ktoré urbár vlastní a sú verejným priestranstvom v obci. OZ súhlasí
s ponukou zo dňa 30.04.2015 na odkúpenie pozemkov od Lesného a pozemkového

spoločenstva, urbár Záhorská Ves /parc.č. 584,702/2,702/19,702/20 a iné/ v prípade, že cena

bude symbolická 1€ za všetky pozemky, nakoľko sa o tieto pozemky pravidelne už dlhoročne
stará. Za 9 poslancov.

Žiadosť: Eva Lapčíková Záhorská Ves - žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov - poslanci

žiadosť prerokovali spolu s návrhom od stavebnej komisie a rozhodli, že byt na zdravotnom

stredisku sa opraví na vlastné náklady obce. Finančná komisia pripraví rozpočtové opatrenie

na presun finančných prostriedkov. OZ zamieta žiadosť p. Evy Lapčíkovej. Za 9 poslancov.

Žiadosť: FKZáhorská Ves - žiadosť na preplatenie drevených lavíc, stolov a rozkladacích setov

v sume 990 €. OZ presúva žiadosť FK na najbližšie zastupiteľstvo. Finančná komisia pripraví
zmenu rozpočtu.

Žiadosť: DHZ Záhorská Ves - žiadosť o navýšenie dotácie pre DHZ Záhorská Ves - OZ presúva

žiadosť DHZ Záhorská Ves o navýšenie rozpočtu o 2600 € na najbližšie zastupiteľstvo za
osobnej účasti zástupcu DHZ.

9. Rôzne - starosta podal informáciu o vyrobení vývesnej tabule pred obcou "Obec

monitorovaná kamerovým systémom a zákaz podomového predaja". OZ schvaľuje tri vývesné
tabule. Za 9 poslancov.

Ďalšou informáciou bolo, že opätovne bola za starostom obce p. Dobrovodská, ktorá vlastní

záhradu na Stupavskej ulici a chce vybudovať autobusovú zastávku pri pozemku. Táto žiadosť

už bola v minulosti prerokovaná na OZ a zamietnutá. Firma Slovak Lines doručila stanovisko

k zriadeniu tejto zástavky v tom znení, že zriaďovateľom danej zástavky je príslušná obec.

Starosta presúva žiadosť na ďalšie zasadnutie OZ.

Poslanci spolupracujúci pri tvorbe komunitného plánu obce Záhorská Ves podali návrh na

preplatenie za účasť na stretnutiach a tvorbe dotazníkov. OZ schval'uje odmenu za spoluprácu

pri tvorbe KPSSobce Záhorská Ves poslancom nasledovne: Annušová Mária 105€, Havrilová
Zuzana 105€, Bc. Malíková Gabriela 105€, Nechala Stanislav 90€ a Pupík Rastislav 75€. Za 9
poslancov.

Kontrolórka obce informovala poslancov o úprave platu starostu obce a kontrolórky obce na

základe valorizácie /priemerná mzda v NH za rok 2014/' OZ berie na vedomie úpravu platu

/valorizáciu/ k 01.01.2015 starostu obce a kontrolóra obce. Za 9 poslancov.

10. Diskusia - pán Hanzlovič sa spýtal prečo chce obec podávať projekt na asanáciu smetiska, keď

bolo OZ schválené odpredaj smetiska firme Guram. Starosta odpovedal p. Hanzlovičovi, že

firma Guram Kúpne zmluvy nepodpísala a Obec je naďalej vlastníkom. Tak ak by mala obec



možnosť získať peniaze na asanáciu tak to určite využijeme. Pán Hanzlovič ešte oznámil

poslancom, že v piatok 05.06.2015 podal na oú sťažnosť na neznámeho páchateľa nakoľko

bol pomník Povodne poliaty starým motorovým olejom a bola tak zneuctená pamiatka.

Sťažnosť sa vyrieši v zákonom stanovenej dobe.
Pani Poláková podala informáciu o stave 21BJ a platení nájomného. Dvor a parkovacie miesta

na bytovke sa budú upravovať až sa našetria peniaze z FO.
Ing. Mária Bartalská podala informáciu, že jej deti darovali Jeseni života automobil značky Kia

Picanto po nebohej PhDr. Bartalskej Ľubici nakoľko je tam umiestnená ich babka p. Bartalská

Vlasta. Pani Bartalská ďakuje rodine Petra Bartalského a Petra Matejova za pomocné práce pri

osadení kríža pri studničke. Zároveň požiadala o presun OZ nakoľko dňa 06.07.2015 sa

nemôže zúčastniť zasadnutia. OZ schvaľuje zmenu termínu zasadnutia obecného

zastupiteľstva na 07.07.2015 o 17.00 hodine. Za 9 poslancov. Starosta a pán Bajtek

informovali, že už prišli ponuky na rekonštrukciu rozvodu EEv KD. Stavebná komisia vykoná

výberové konanie a následne sa môžu práce uskutočniť.

Starosta podal informáciu za komáre. Ak občania zistia rozsiahly výskyt komárov nech

informujú starostu obce a bude sa vykonávať postrek. Zatial' to nie je také kritické.

Nakoľko sa neustále ohovára obecný úrad a starosta obce, starosta žiada občanov, ktorí majú

vážne podozrenie na rozkrádanie majetku obce a obohacovanie sa, aby podali trestné

oznámenie! Ak neprávom osočujú, ohovárajú musia si byť vedomí, že v prípade získania

svedkov budú zažalovaní, pretože porušujú zákon!

11. Schválenie uznesení - OZ schvaľuje prijaté uznesenia: počet 16. Za: 9 poslancov.

12. Záver - starosta ukončil zasadnutie 7 poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Michaela Danihelová fi:.";"\ ----

Pavol Danihel

Overovatelia: Mária Annušová

V Záhorskej Vsi, dňa 12.06.2015
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