
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
zo dňa 06.10.2014 konaného na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi
o 17,00 hod.

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

Poslanci: Biesik Peter, PhDr.Brukkerová Darina, Danihel Pavol, Hanzlovič František, Bc.Malíková
Gabriela, Matejov Peter, Nechala Stanislav.

Ospravedlnení poslanci: JUDr. Repár Milan, Vajdečka Miroslav.

Overovatelia zápisnice: Bc.Malíková Gabriela, Danihel Pavol.

Zapisovatel' uznesení: Mgr.Kaderová Rúth - kontrolórka obce.

Zapisovatel': Annušová Veronika.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh

3. p.Klačanský - určenie výšky nájmu

4. Stavebný dozor "Náučný chodník" - úprava rozpočtu
5. Rozpočet - informácia na rok 2015

6. Informácie starostu obce - firma NAFTA, kúrenie v MŠ, Náučný chodník, most
7. Žiadosti
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesení

10. Záver

1.0tvorenie zasadnutia

Starosta obce JUDr.Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania. Poslanci schval'ujú program rokovania.

p.Hanzlovič pripomienkuje zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia OZ( pri uznesení č.98/2014 je
zapísaný zlý počet hlasujúcich, treba opraviť].

2.Kontrola úloh

Uznesenie č.1l8/2011 - splátkový kalendár p.Klačanského (bude sa prejednávať na tomto
zasadnutí ),

Uznesenie č.122/2011- rokovanie s firmou GURAM, s.r.O.- úloha trvá,
Uznesenie č.46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA a.s. - úloha trvá

3.Kontrolórka obce Mgr.Kaderová navrhuje prerokovať žiadosť o zníženie odkúpnej ceny
prítomného p.Klačanského:

p.Klačanský žiada o zníženie dlhu za pozemok č.4318/102 o výmere 462m2 vo vlastníctve obce na
čiastku 5725,95 EUR (pôvodné uznesenie č.41/2010 zo dňa 07.06.2010).

Poslanci OZ súhlasia v počte: 6 poslancov, proti: O, zdržal sa: 1 /p.Matejov/, neprítomní: 2 poslanci
/JUDr.Repár, p.Vajdečka/ pod č.uznesenia 105/2014. .- ~ ,-
Zodpovedný: starosta obce. <;: U--
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4.Stavebný dozor pri projekte "Náučný chodník obce Záhorská Ves" :
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pri tomto projekte položku stavebný dozor

vyradilo ako neoprávnený výdavok a v plnej miere ich znáša objednávate I' (obec) vo výške 8.000,-
EUR. Musí sa upraviť a odsúhlasiť rozpočet na úhradu tohto výdavku, plus zameranie sietí 2.000,-

EUR.
p.Biesik pripomienkuje, že sú to neoprávnené výdavky z pokladne obce, p.PhDr.Brukkerová
navrhuje pre riešiť rozsah prác stavebného dozoru. P.starosta navrhuje prizvať stavebný dozor
Ing.Tureka na mimoriadne zasadnutie OZ, kde podá vysvetlenie. Mimoriadne zasadnutie bude

dňa 08.10.2014 o 17,00hod.

5.1nformácie starostu obce:
_p.starosta upozorňuje na termín do: 03.11.2014 podávania návrhov do ROZPOČTU OBCE na rok

2015, oslovuje poslancov, spolky i občanov,
_oznamuje blížiace sa volby do samosprávy dňa 15.11.2014, starosta obce musí vymenovať nových

poslancov do 30 dní,
- dňa 01.12.2014sa bude konať zasadnutie obecného zastupitel'stva s novozvolenými poslancami,
_dôležité pri projekte "Náučný chodník obce Záhorská Ves" sú 3 vstupy pri bránach na cintorín,
_vrúcne poďakovanie firme NAFTA, ktorá nám vybudovala oplotenie pri ZŠ a dodá zeleň,
_oznamuje, že firma NAFTA -VRTY našla v extraviláne obce Záhorská Ves zásoby plynu, čím bude

Nafta a.s. dôležitým sponzorom obce.

Prítomná riaditel'ka MŠ p.Soboličová informovala prítomných o nadstavbe budovy MŠ, problémom
v súčasnosti je vykurovanie v nadstavbe MŠ. V piatok 10.10.2014 o ll,OOhod.bude stretnutie
s projektantom, stavitel'om a stavebným dozorom, poslanci OZ sú prizvaní.
p.Soboličová informuje, že v MŠ (podl'a počtu detí) chýba kvalifikovaná učiteľka, oznámila formou
inzerátu, žiada prítomných, aby sa informovali v okolí.

Kontrolórka obce Mgr.Kaderová predkladá ORGANIZAČNÝ PORIADOK Obecného úradu, ktoré
poslanci OZ berú na vedomie v platnosti od 01.09.2014 pod č.uznesenia 106/2014 v počte za: 6
poslancov, proti: O, zdržal sa: 1 poslanec (p.Hanzlovič), neprítomní: 2 poslanci (p.Vajdečka,

JUDr.Repár).

Rôzne - diskusia.

- p.Hanzlovič ~hce sa informovať na kaplnku na ul.Pri druhej kaplnke, p.starosta odpovedá, že
bola riešená s Pamiatkovým ústavom na základe ohlášky stavby. Kaplnka stojí na súkromnom
majetku, stavebníkovi stojí vo vjazde na pozemok. Preto bude premiestnená o kúsok ďalej, bude
zreštaurovaná. Je to kaplnka,ktorú realizovala rodina Gallová,
- p.Maliková - oznamuje, že PRVÁ POMOC na Malom námestí v Malackách zatial' nefunguje, treba
zvesiť oznam z úradnej tabule a nevyhlasovať do miestneho rozhlasu, nakol'ko Komplexná
záchranná služba zatial' nezískala licenciu,
- p.Nechala - ohl'adom betónovej cesty na Školskej ulici (praskliny, drobenie betónu), záruka platí
ešte 1 rok, treba zdokumentovať a podať reklamáciu stavitel'ovi - firme DUVYSTAV, p.starosta
cestu prešiel aj so stavebným odborníkom, nové praskliny sa netvoria, cesta je vyhotovená podl'a
projektu. Treba 'nájsť závady opodstatnené a potom sa bude riešiť reklamácia.
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- p.Biesik - informuje sa ohľadom spustenia druhej komory ČOV, pán starosta odpovedá ak firma
Prvá teplárenská so sídlom v Holíči, ktorá má vo vlastníctve bytovky Záhorských strojární a bude
mať schválený projekt na napojenie do ČOV, až potom príde k spusteniu druhej komory,
- p.starosta informuje, že dňa 18.10.2014 bude medzinárodná výstava psov v priestoroch ihriska

- 3 -

v Záhorskej Vsi,

- hosť zasadnutia p.Macej upozorňuje, že cesta Pri prvej kaplnke má vybudovaný zlý spád, nakol'ko
v miestach, kde býva má dažďovú vodu vo dvore. P.starosta prisl'úbil nápravu tejto situácie
navezením kamenej drte,

- pán starosta sa pýta prítomnej p.lng.Búdovej, či má nejaké otázky ohľadom mosta, p.lng.Búdová
odpovedala, že nemá.

Schválenie uznesení:

Pod č.107/2014 obecné zastupitel'stvo schvaľuje prijaté uznesenia v počte: 2, za: 7 poslancov,
proti: O,zdržal sa: ,O,neprítomní: 2 poslanci (p.Vajdečka, JUDr.Repár).

Pán starosta JU,?r.Šimkovič ukončil zasadnutie obecného zastupitel'stva.

Overovatelia:

Bc.Malíková Gabriela: .....................................................

p.Danihel Pavol: .....(/~:t.:1 .

".:I:

Zapísala: Annušová. ;

V Záhorskej Vsi, dňa 06.10.2014
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