
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 13.4.2015 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

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

Program:

l. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správy komisií
4. Návrh na schválenie členov preventívnych skupín DHZ
5. PredÍženie preukazov na bezplatný prejazd kompou od 1.7.2015 do 30.6.2015
6. Informácie starostu obce
7. Žiadosti
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

Zápis z rokovania:

Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania. Zároveň sa spýtal, kto má k týmto bodom doplňujúce pripomienky alebo
návrh.
Bod 4. sa presunul na bod 5. - slovo dostane p. Jánošová - verejné osvetlenie /bod 4./

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. 6/2015 - Komunitný plán sociálnych služieb - úloha trvá

Správy komisií
Predsedkyňa p. Bartalská predniesla plán činnosti finančnej komisie na najbližšie obdobie

Kultúrno - športová komisia: p. Havrilová informovala o akciách: 18.4.2015 Merci pohár
30.4.2015 stavanie máje, 10.5.2015 Deň matiek

Zároveň podotkla, aby sa doriešilo hlásenie akcií v miestnom rozhlase
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Komisia životného prostr. a stavebná komisia:
p. Danihel informovalodarovaní auta Felície, o odstránení vrakov áut, povedal, že darovanie
felície prebehlo korektným losovaním

verejné osvetlenie - firma Solar Energia lp. Jánošovál
výmena svietidiel za LED panely, oveľa nižšia spotreba elektrickej energie. Ponuka: celú výmenu
svetiel by firma zafinancovala, 10 rokov by to mali v prenájme, robili údržbu, OÚ by platil len
elektrickú energiu, z úspor by sa 95% platilo firme, 5% by ostalo obci, je tam cca 30 ročná
životnost'. Po desiatich rokoch ich prevedú na obec. Návrh starostu: prenájom na 15 rokov firme
a 10 % odmena z úspor pre obec
prejedná sa do ďalšieho OZ

Členovia preventívnych skupín DHZ
OZ uznesením Č. 2012015 schválilo členov preventívnych skupín v zmysle § 24 zákona NR SR Z.z.
o ochrane pred požiarmi obce.
Za: 8 poslancov
Neprítomný: p. Annušová

Predíženie preukazov na kompu
OZ uznesením Č. 21/2015 schválilo bezplatný prevoz kompou občanov s trvalým pobytom v obci
Záhorská Ves na obdobie od 1.7.2015 do 30.6.2016 po splnení všetkých podmienok

Informácie starostu:

Interkulturálne vzdelávanie NJ v materskej škôlke
OZ uznesením Č. 22/2015 schválilo interkulturálne vzdelávanie NJ v materskej škôlke so
spoluúčast'ou obce 5%
Za: 8 poslancov
Neprítomný: l lp. Annušová!

Žiadost' obyvateľov zo "Syslového vŕšku", aby sa na rázcestí vybudoval prístrešok na zastávke.
Starosta oslovil firmu Slovaklines, ktorá má na starosti autobusovú dopravu. Bolo nám odpísané, že
je to v kompetencii obce.
Poslankyňa Havrilová pozrie výzvy, projekty na rekonštrukciu zastávok v obci

- starosta informoval okúpe 5 sád stolov s lavicami zo Suchohradu v sume 900 €

Zberný dvor:
Je návrh na vybudovanie zberného dvora "V majeri". Možnost' vyjadrit' sa občanov na internete
k tomuto
- budú sa robit' toalety v Dome smútku, aj na zdravotnom stredisku, starosta oslovil p. Foldešiho

- Je povinnost' mat' "Pracovnú zdravotnú starostlivosť, podrobnosti zistí p. kontrolórka
- bola podpísaná Zmluva s BSK o dotácii na 4000 € pre ZŠ na exteriér
- do pracovného pomeru bol prijatý p. Šušuk Dominik
- do majetku obce sme dostali požiarne auto IVECO

- p. Juria Juraj bytom Stupava žiada do prenájmu pozemok lesnú pôdu
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OZ uznesením Č. 23/2015 schvalilo zámer dať do prenájmu majetok obce na dobu neurčitú s ročnou
výpovednou lehotou, a to pozemok parc. registra "C" Č. 11354/3, celková výmera 9576 m2,
o výmere 5000 m2, druh pozemku lesná pôda za cenu l Euro lrok , z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, nakoľko nájomca vybuduje na vlastné náklady prístupovú cestu k pozemku a zabezpečí
počas nájmu bezpečnostný režim v lese a na priľahlých pozemkoch, a obnoví les výsadbou nových
mladých stromov
Za: 8 poslancov
Neprítomný: l /p.Annušová/

Žiadosť p. Kožíka o prenájom priestoru v budove bývalej KWS . Pán Kožík chce vytvoriť bufet
s ponukou kávy, nealko, zmrzliny. OZ hlasovalo za žiadosť p. Kožíka o prenájme priestoru
Za prenájom: l poslanec IPupík/
Proti: 7 poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Annušová/

Diskusia:
- treba doriešiť hlásenie rozhlasu vo večerných hodinách
- kompa bude od 21.4 do 26.4.2015 zatvorená, bude sa robiť príprava na technickú kontrolu
- p. Bajtek - presun OZ na 11.5.2015
- lekáreň by mala od mája fungovať, resp. júna 2015 fungovať
- p. Hlaváčková Alžbeta - od apríla môžu obce žiadať o dotácie na likvidáciu skládok, v okolí obce
je viacej čiernych skládok

Rybársky spolok Morava p. Lím Peter - v okolí Rybárskeho domu sa rozmohlo výtržníctvo,
požiadavka na namontovanie kamery zozadu na kultúrny dom, nie je to v rozpočte, treba to dať na
budúci rok do rozpočtu, teraz nie sú na to prostriedky, spolok sa má postarať o svoj majetok sám!

Schválenie uznesení a záver

Prijatie uznesení
V priebehu rokovania bolo prijatých 5 uznesení - uzn. Č. 25/2015

Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: l poslanec lp. Annušová/

Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Orgoňová Stanislava ';;' ,_ (

Overovatelia: Havrilová Zuzana I{~-.../
I

Malíková Gabika I-v
V Záhorskej Vsi, dňa 20.4.2015
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