
Zápisnica  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves 

konaného dňa 2.6.2014 (o 17.00 hod. Obecný úrad) 

 

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

Poslanci: JUDr. Repár Mila, Hanzlovič František, PhDr. Brukkerová Darina, Danihel Pavol, Biesik Peter, 

Nechala Stanislav, Vajdečka Miroslav, Matejov Peter, Malíková Gabriela 

Overovatelia zápisnice: Nechala Stanislav, Hanzlovič František 

Zapisovateľ: Antaličová Anna 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Správa z kontroly 

4. Most stanovisko obce Záhorská Ves 

5. Dom smútku 

6. Informácia starostu obce – kamerový systém, revitalizácia centra, únik vody v MŠ, náučný chdoník, 

FC – fasáda 

7. Rôzne – diskusia 

8. Schválenie uznesení 

9. Záver 

Zápis z rokovania 

1.Otvorenie 

Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutiue OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich 

o programe rokovania. 

P. Hanzlovič žiada doplniť zápisnicu zo dňa 5.5.2014, že firma Engino nemala schválený predaj 

pozemkov. 

2.Kontrola úloh 

Mgr. Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh: 

Uznesenie 118/2011 – splátkový kalendár p. Klačanského – úloha trvá do 03.10.2014 

Uznesenie 122/2011 – rokovanie s GURAM s.r.o. – úloha trvá 

Uznesenie 19/2014 – umiestnenie 2 digitálnych kamier – úloha trvá 

Uznesenie 28/2014 –zaradenie DHZ do kategórie C- úloha splnená /DHZ nepredložil potvrdenie 

o zaradení/ 



Uznesenie 45/2014 – prenájom pozemkov  1200-Eur/ročne – úloha splnená 

Uznesenie 46/2014 – zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. – úloha trvá 

OZ berie na vedomie kontrolu úloh 

Za: 9 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 

Starosta ohľadom kamier informoval, že boli umiestnené a zapojené pánom Machovičom dnes                       

pri rod. dome p. Hanzloviča na Hlavnej ulici a pri rod. dome Horváthovcov na Stupavskej ulici. Kamery 

musia byť napojené zvlášť na počítač, aby nerušili počítačovú sieť na obecnom úrade. Musí byť 

namontovaný záložný zdroj v prípade výpadku el. energie. Opravil kamery na cintoríne a fut. ihrisku. 

P. Nechala žiada, aby bola zabezpečená a sprevádzkovaná kamera na bytovke. P.Machovič musí 

urobiť cenovú ponuku a pri namontovaní musí byť  zabezpečená proti krádeži. 

 

3.Správa z kontroly 

Podľa plánu kontrolnej činnosti vykonala kontrolórka obce kontrolu rozpočtu za I. štvrťrok 2014, 

ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

P.Hanzlovič mal pripomienku, či by sa nedalo zvlášť sledovať palivo na každé obecné auto. V čerpaní 

všeobecného materiálu  OÚ sú zahrnuté kancelárske potreby, ktoré sú zakúpené vopred do skladu. 

Všeobecný materiál DHZ - majú vyčerpaný do 30.júna 2014. OZ žiada, aby DHZ zabezpečil postavenie 

sušičky na hadice. 

OZ berie na vedomie Záznam z kontroly plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2014. 

Za: 9 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 

Ďalej v súlade s plánom kontrolnej činnosti za I. polrok vykonala kontrolórka obce kontrolu prevádzky 

Multifunkčného ihriska a Spinningu - výber poplatkov za I. štvrťrok. 

Obecný úrad už prijal opatrenia na zvýšenie príjmu a zverejnil ponuku možnosti prenajať MI. 

Multifunkčné ihrisko využívajú deti zo ZŠ a využíva sa na rôzne obecné akcie.  

Spinning – s nákupom bežiaceho pásu sa príjem v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami zvyšuje. 

OZ berie na vedomie Záznam z kontroly prevádzky Multifunkčného ihriska a spinningu za I. štvťrok 

2014. 



Za: 9 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 

 

4.Most stanovisko obce Záhorská Ves 

Starosta informoval OZ , že bol na stretnutí v Angerne ohľadom mosta, kde  bol informovaný, že sa 

znížilo počet prejazdu aut zo 6000 na 1200. V Angerne občania nemajú záujem o most a z tohto 

dôvodu chcú robiť referendum, preto potrebujú stanovisko Obce Záhorská Ves. P.Búdová ešte 

dodala, že Dolnorakúska vláda dostala financie z EU, ktoré chcú využiť na výstavbu mosta , ale Angern 

nemá záujem, preto sa stále otvára otázka ohľadom výstavby mosta.  

Po úprave  OZ prijalo stanovisko Obce Záhorská Ves: 

OZ súhlasí s výstavbou mosta medzi obcami Záhorská Ves a Angern s nosnosťou do 7,5 tony                      

za nasledovných podmienok, ktoré musia byť zabezpečené uzatvorením zmluvy medzi obcou 

Záhorská Ves a BSK, rozhodnutím zástupcov SR a Rakúska o začatí prác. V zmluve musí byť uvedené, 

že realizácia uvedených bodov musí byť realizovaná pred výstavbou mostu, alebo začať práce pred 

výstavbou mostu. Uvedené body musia byť schválené obidvomi zastupiteľstvami t.j Bratislavský 

samosprávny kraj a Záhorská Ves 

1. Zriadenie stálej policajnej stanice v obci s nepretržitou prevádkou. 

2.Vybudovanie ciest II. a III. triedy spolu so zabezpečením bezpečnostných a protihlukových 

podmienok v katastri obce Záhorská Ves. 

3.Vybudovanie chodníkov, zelene a osvetlenia pri cestách II. a III. triedy v obci. 

4.Pred začatím prác sa musia vykúpiť pozemky v okolí bývalej colnice, nakoľko most nemôže byť 

spádovaný do obce terajšou jestvujúcou cestou. 

V prípade, že nebude možné realizovať požadované podmienky, tak aby bola zachovaná bezpečnosť 

a dobré životné podmienky obyvateľov obce Záhorská Ves na jestvujúcej úrovni ako v Rakúsku, obec 

dokáže žiť aj z existujúcou kompou. 

Súčasná situácia – spojenie medzi obcou Záhorská Ves a Angern kompou je pre obyvateľov obce 

dostačujúca. Vybudovanie mostu bez splnenia uvedených podmienok je nemožné. 

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 poslanec /p.Hanzlovič/ 

Neprítomný:0 



5. Dom smútku 

Prebehlo výberové konanie na výmenu celej  strešnej krytiny a krovu na dome smútku. Komisiou bola 

vybraná firma MARBIL v sume 8.200,-EUR, ktorá vymení celú strešnú krytinu včetne krovu. Z tohto 

dôvodu musela byť urobená úprava rozpočtu. 

Úprava rozpočtu príjmu a výdaju je príľohou zápisnice. 

OZ schvaľuje výdavky a úpravu rozpočtu k 31.03.2014. 

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 poslanec /p.Hanzlovič/ 

Neprítomný:0 

6. Infomácia starostu 

Mažoretkový súbor MERCI ďakuje za odsúhlasenie finančného príspevku na autobusovú dopravu                      

do Prahy, kde hrdo reprezentovali našu obec a dosiahli 7 prvých miest, jedno druhé, jedno tretie 

a dve štvrté miesta. 

Revitalizácia centra – prebehlo výberové konanie na spracovateľa projektovej dokumentácie,                     

kde vyhrala Ing. arch. Káčerová, ktorá pripravila aj nákres. Cena za PD bude 17.700,-Eur. Projektová 

dokumentácia bude pripravená pre realizáciu v 5 lokalitách. 

Materská škola mala poruchu – prasknuté vodovodné potrubie pod kuchyňou. Opravu vykonala firma 

Pajpach. 

Nadstavba materskej školy – dnes sa zahájilo verejné obstarávanie na dodávateľa realizácie 

nadstavby. Počas výstavby musí byť materská škola z dôvodu bezpečnosti zatvorená. Deti budú 

v mesiaci august a v prípade september umiestnené v kultúrnom dome. 

Náučný chodník – celá dokumentácia verejného obstarávania je momentálne na kontrole 

ministerstva po dobu 21 dní. 

Ihrisko FC – bola urobená svojpomocne fasáda a vykonala sa oprava kabín. 

7. Rôzne 

Starosta informoval, že v ramene Starej Moravy sa našiel sud s nebezpečnou látkou – olej. Hasiči ho 

vytiahli, bolo to ohlásené na políciu Gajary. Polícia sud odviezla. 

Starosta ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili prípravy akcie MDD na futbalovom ihrisku hlavne 

rodičom detí. 

V sobotu na kompe chytila polícia Angernu zlodejov bicyklov (obyvateľov obce Záhorskej Vsi), ktoré 

boli vrátené majiteľom. 

Do 30.06.2014 musí byť schválený záverečný účet obce Záhorská Ves, kedy bude aj zasadnutie OZ. 

ČOV – napojenie bytoviek Prvej teplárenskej na ČOV Združenia obcí Záhorská Ves a Suchohrad. 

P.Jánoš vypracoval správu k napojeniu, kde navrhuje nasledovné úpravy:  



- do prečerpávacej stanice osadiť kvalitné čerpadlá                            

- osadiť prietokomer pre určenie množstva odpadovej vody                              

- križovanie s alfaltovou príjazdovou komunikáciou realizovať predtláčaním pod cestu. 

V súvislosti s napojením kanalizácie na ČOV bude potrebné vyriešiť otázku kontroly a údržby ČOV 

počas večernej špičky od 20:00 do 22:00 hod. Na cene za vyčistenie 1m3 sa zmluvne dohodnú 

dotknuté strany, prípadne sa predloží cenový návrh na ÚRSO. Súhlasné stanovicko musí dať aj obec 

Suchohrad. 

Žiadosti 

ZŠ Záhorská Ves, Hlavná 31 žiada o zvýšenie čiastočnej úhrady nákladov na ŠKD pre zákonných 

zástupcov a to na sumu 7€/mesačne od 1. septembra 2014. Dôvodom zvýšenia je zvýšenie cien 

materiálno-technického zabezpečenia činností ŠKD.  

OZ schvaľuje zvýšenie čiastočnej úhrady nákladov na činnosť ŠKD pre zákonných zástupcov na žiaka 

na sumu 7€/mesiac od 1. 9. 2014. 

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 poslanec /p.Hanzlovič/ 

Neprítomný:0 

Školská jedálen pri ZŠ, Hlavná 31 dala žiadosť o zakúpenie a položenie dlažby do skladu – cca 8 m2.  

Starosta žiadosť vyrieši osobne.  

Váslav Sobolič, Jakubov 582 žiada o odpredaj časti obecného pozemku. Pri vysporiadaní rodinného 

domu na Kasárenskej ulici číslo 66 sa geometrickým plánom zistilo, že časť oplotenia a hospodárskej 

budovy je na pozemku obce.  

OZ schvaľuje Zámer predaj majetok obce podľa § 9a ods. 8 písm. e/zák. č. 138/1991 Zb. v platnom 

znení Václavovi Soboličovi, bytom 900 63 Jakubov č. 582 a to pozemky podľa geometrického plánu                   

č. 11/2014 označené ako:  

-od parc. registra „E“ č. 957/3 sa odčleňuje do novovytvorenej parc. č. 957/5 výmera 20 m2 

-od parc. registra „E“ č. 957/3 sa odčleňuje do novovytvorenej parc. č. 957/6 výmera 2 m2 za cenu 

1€/m2, t.j. spolu 22€ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko kupujúci je vlastníkom pozemku 

a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu. 

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

Za: 9 poslancov 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 

Pani Schneiderová predložila návrh Všeobecného vzávezného nariadenia obce Záhorská Ves číslo 

1/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Záhorská Ves.  

Návrh bude vyvesený od 3. 6. 2014 po dobu 15 dní. 

Za: 9 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 

Diskusia  

Starosta predložil stanovisko k zriadeniu autobusovej zastávky od firmy Slovak Lines, a.s. Bratislava                         

vo veci zriadenia novej autobusovej zastávy na znamenie na Stupavskej ulici. Z dôvodu, že obec nemá 

finančné prostriedky a po diskusii OZ nesúhlasí so zriadením autobusovej zastávky. 

Pán Hanzlovič sa pýta ohľadom podpáleného auta. Starosta informoval, že sme obdržali list                               

od poisťovne, ktorá uznala škodu za totálku. Páchateľ je stále neznámy. 

Pán Matejov informoval, že DHZ pripravil akciu v rámci MDD pre deti MŠ Záhorská Ves a v sobotu sú 

pozvaný do obce Suchohrad. 

Pán Repár žiada zasypanie jamy na Kasárenskej ulici pred RD Šoltésových. 

Starosta informoval OZ, že pán Višváder a Danihel, ktorým touto cestou ďakuje za dovezenie drte 

k ihrisku, ktorá sa bude používať na zasypanie jám a výtlkov.  

8 Schválenie uznesení 

V pribehu rokovania bolo prijatých 8 uznesení – uznesenie číslo 69/2014. 

Za: 9 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný: 0 

9 Záver 

Starosta poďakoval všetkým prítomným a zasadnutie ukončil.  

Zapísala Antaličová Anna  

Overovatelia   Nechala Stanislav 

             Hanzlovič František 



         

 

 

 

 

 


