
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 12.04.2016 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Orgoňová Stanislava -
zaOcÚ
Poslanci prítomní: Annušová Mária, Bajtek Andrej, Bartalská Mária Ing., Bartalský Peter, Danihel
Pavol, Havrilová Zuzana, Bc. Malíková Gabika, Nechala Stanislav, Pupík Rastislav
Zapisovateľ: Orgoňová
Overovatelia zápisnice: Bc. Malíková Gabika, Annušová Mária
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

l. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správa kontrolóra
4. Správy komisií
5. Informácie starostu
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.

P. Grujbár Jozef /člen DHZ/ - doplnenie programu: o dodatok č. 4 k VZN č. 1/2008 ,,0
požiarnom poriadku obce Záhorská Ves" /miesto bodu 3. správy kontrolóra!

Za: 9 poslancov

Kontrola úloh
Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh
Uzn. 118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá, spláca
Uzn. 122/2011 - rokovanie s firmou GURAM, s.r.o. - úloha trvá
Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá
Uzn 74/2015 - zmeny a doplnky územného plánu obce Záhorská Ves - úloha trvá
Uzn. 15/2016 - zmluva o dielo sp. Halabrínom, Malacky, IČO: 349109772 - úloha trvá, termín
dokončenia predlžený do 22.4.2016 - úloha trvá
Uzn. 16/2016 - Zmluva o výpožičke KD Tanečnej škole Gala Bratislava, dňa 16.4.2016 - úloha
splnená

Návrh p. Grujbára - Návrh Dodatku č.4 k VZN 1/2008 - návrh sa vyvesí
Bolo prijaté uznesenie č. 21/2016

Správy komisií:
Finančná komisia - nesedela
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Stavebná - nesedela
Komisia ŽP - p. Bajtek skonštatoval, že situácia v obci sa zmenila, v obci je poriadok
Kultumo-športová komisia:
3004. stavanie máje
8.5. deň matiek v KD
Niektoré akcie by sa mali presunút' pod ZŠ - p. Malíková to prejedná s pani riaditel'kou zo ZŠ

Informácie starostu
Kontajner na odpad vo dvore OÚ sa zmenil za našu vlečku, je to lacnejšie, mesačne sa ušetrí

okolo 100 €
Na ihrisku už sa netvorí odpad ako v minulosti, je to pozitívne, odpad tvoria 3-4 rodiny
Veľa čakám od kamerového systému
Problémy v obci - zneužívanie mladistvých v obci
Lampy a rozhlas - postupne sa v obci vymieňajú lampy
Ihrisko na ZŠ - pracuje sa na tom
Zberný dvor - bolo sedenie s firmou čo vybavuje financie, ide sa do toho s obcami
Suchohrad a Vysoká pri Morave, k 1.7. by malo byť pripravené stavebné povolenie
V prípade potreby bude zvolané mimoriadne OZ
Poslanec Danihel - je to náročná úloha, ked' projekt vyjde, navrhujem dať kontrolórke

odmenu
Príjmová časť rozpočtu - doplnit' treba do rozpočtu reálnu sumu, ktorú sme dostali
Starosta: to nepríde naraz, potom naraz sa to schváli v polroku, do konca augusta môžeme
upravovať rozpočet .
Jedna z priorít je kamerový systém
Občania z Malej uličky chcú naviesť kameň na cestu, jamy si zasypú
Kosenie v obci sa začne od 1.5.2016, kosiť sa bude len dôchodcom
1. máj v obci - DHZ- 3004.2016 pred obecným úradom
Územný plán obce - doplnok - predpokladané schválenie do konca leta, budú sedenia, aby
sa každý vedel vyjadriť
Zmluva s OZV - ENVI-PAK, a.s.
1604. - poľovné združenie Rozkvet organizuje brigádu, mal'ovanie zastávok navrhol p.

starosta na inokedy

Návrh uznesenia od p. Pupíka - pripomienkovanie všetkých návrhov zmlúv OZ uzatvorených medzi
obcou a dodávatel'mi 2 dni pred jej podpísaním starostom
Uznesenie č. 22/2016 bolo prijaté

Diskusia:
p. Pupík - stoly v KD - treba zabezpečiť opravu
p. Bajtek - vyčistenie lámp v KD - bude sa to riešiť
starosta: do budúceho OZ starosta pripraví

chodník na cintoríne
parkoviskopri cintorine- bude sa robi!'vo Vlastneid «:::f
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Schválenie uznesení a záver

V priebehu rokovania boli prijaté 2 uznesenia /Uzn. č. 23/2016/
Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítom1.m za účasť.
Zapísala: Orgoňová Stanislava :Ie /A4J21t-,J
Overovatelia: Bc. Malíková Gabika ) '1/

Annušová Mária A 4- Ir. al4(/ c:-, r-
v Záhorskej Vsi, dňa 19.04.2016 / ------JrC::_~

~?J
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