
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 19.09.2017

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

Poslanci: Bajtek Andrej, Danihel Pavol, Annušová Mária, Bartalský Peter, Havrilová Zuzana
Mgr. Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Ing. Bartalská Mária, Pupík Rastislav

Overovatelia zápisnice: Ing. Bartalská Mária, Pupík Rastislav
Zapisovater: Antaličová Anna

Program:
1. Otvorenie zasadnutia

2. Príhovor Ing. Tydlitát - kandidát na poslanca BSK
3. Mažoretky - poďakovanie
4. Kontrola úloh, správa kontrolóra
5. Správy komisií
6. Žiadosti

7. Informácie starostu
8. Schválenie uznesení
9. Diskusia
10. Záver

Zápis z rokovania
I.Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania.
Za: 9 poslancov

2. Príhovor Ing. Tydlitát - kandidát na poslanca BSK

Starosta sa predstavil svojim životopisom, vo funkcii starostu je od roku 1998 a má záujem
kandidovať za poslanca BSK,z dôvodu, že pozná problematiku obcí. Poslanci mali otázky ohľadom
bezpečnosti obce, podpory mládežníckych klubov, rôznych dotácií. Ing. Tydlitát odpovedal, že
bezpečnosť nie je v kompetencii BSK, treba riešiť cez ministerstvo vnútra, problém je v nedostatku
rudí. Podpora mládežníckych klubov - každé občianske združenie môže požiadať o dotáciu, projekty
treba sledovať je ich možné využiť každý rok na rôzne aktivity. Ak bude zvolený bude určite

podporovať kultúru v obciach a snažiť sa riešiť problémy v obci prostredníctvom vyjadrenia starostov.
Prisľúbit, že ak bude zvolený určite sa bude aspoň raz za rok zúčastňovať obecných zasadnutí OZ
obvodu č.13.

Starosta JUDr. Boris Šimkovič pod'akovallng. Tydlitátovi a poprial vera úspechu vo voľbách.

3. Mažoretky - poďakovanie

Zasadnutia sa zúčastnili naše mažoretky, ktoré reprezentovali našu obce na majstrovstvách sveta v

Prahe, kde dosiahli verký úspech. Ninka Nerádová získala tretie miesto a Ninka Mészárosová trináste ___.-::;;:;.
miesto. Starosta im poďakoval a odovzdal upomienkové darčeky. Poďakoval aj trénerke Natálke ~ r"



.'

Vajdečkovej a Kristínke Hrbkovej, ktoré majú na tomto úspechu veľké zásluhy a zaželal im veľa
úspechov v ďalšej práci.

4.Kontrola úloh a správa kontrolóra
Kontrolu úloh vykonala Mgr. Kaderová Rúth

Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá

Uzn. 74/2015 - vypracovanie dodatku Č. 2 - zmeny a doplnky územného plánu - úloha trvá
Uzn. 81/2016 - OZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou ENERITs.r.o. - úloha trvá
Uzn. 8/2017 - Odpredaj pozemkov obce Záhorská Ves firme ENERITs.r.o. - úloha trvá /termín do
31.10.2017/

Uzn.32/2017 Žiadosť na marovanie zdravotného strediska - úloha trvá

Kontrolórka obce informovala, že sa uskutočnilo spoločné stretnutie zástupcov firmy Swan
Developments, s.r.o. ako predávajúcich a starostu obce ako kúpujúceho ohľadom prevodu majetku
do vlastníctva obce Záhorská Ves /pozemky pri ČOV a pod príjazdovou cestou na ČOV/ za kúpnu
cenu 8.400,-(. Kúpna zmluva bude uhradená najneskôr do 31.01.2018. Zmluvné strany splnomocnia
Advokátsku kanceláriu Slovak Legal Consulting s.r.o., aby podala návrh na vklad najneskôr do troch
pracovných dní odo dňa podpísania celkovej kúpnej ceny. Poplatky za prevod k nehnuteľnostiam
bude znášať kupujúci. Súčasťou zmluvy bude uznesenie OZ Č. 59/2017.

Za: 9 poslancov
Neprítomný: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Proti: O poslancov

Kontrolórka obce ďalej predniesla uznesenie č.61/2017 ohľadom záložného práva na nehnuterný
majetok budovu Materskej školy v obci Záhorská Ves k Zmluve o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy
o poskytnutí NFP pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia fondov EÚ. pre
projekt s názvom Zberný dvor Záhorská Ves.

Za: 9 poslancov
Neprítomný: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Proti: O poslancov

Kontrolórka oboznámila OZ, že finančná komisia spolu s p. Danihelovou pripravila rozpočtové
opatrenie Č. 03/2017

Úpravy v príjmovej časti: Pôvodný rozpočet 3. úprava Rozdiel

SPOLU - bežné príjmy 1259689,00 1328340,53 0,00

SPOLU - kapitálové príjmy 101000,00 101000,00 0,00
RF rekonštrukcia vykurovania v KD 0,00 30000,00 30000,02- ~



SPOLU - finančné operácie príjmové
190000,00 277 000,00 30000,00

Úpravy vo výdavkovej časti:
Pôvodný rozpočet 3. úprava Rozdiel

Údržba budovy OCÚ
14534,60 13 334,60 -1200,00

Údržba telocvične
400,00 0,00 -400,00

Oslavy 90. výročie ZŠ
0,00 400,00 400,00

908326,00 912895,13 -1200,00
Zastávka

0,00 1200,00 1200,00
RF rekonštrukcia vykurovania v KD

0,00 30000,00 30000,00
SPOLU - kapitálové výdavky

159318,01 199498,01 31200,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové
30835,00 30835,00 0,00

Zodpovedný: starosta obce, ek. oddelenie

Za: 9 poslancov

Neprítomný: °poslancov
Zdržal sa: °poslancov
Proti: ° poslancov

Kontrolórka informovala, že jej končí volebné obdobie a treba vypísať výberové konanie na volbu
hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves.

OZ v zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje konanie volbv hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves. Zároveň vyhlásilo termín od
20.09.2017 do 30.10.2017 výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce
Záhorská Ves, schválilo pracovný úväzok na 12 hodín týždenne.

Za: 9 poslancov

Neprítomný: °poslancov
Zdržal sa: °poslancov
Proti: ° poslancov

OZ schvaruje komisiu na volbu hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves v zložení:
Ing. Bartalská Mária - predseda komisie
Danihel Pavol - člen
Nechala Stanislav - člen

Za: 6 poslancov

Neprítomný: °poslancov

Zdržali sa: 3 poslanci / Ing. Bartalská, p. Danihel, p. Nechala/
Proti: °poslancov



Zmena názvu časti ulice Moravská na ulicu Roberta Štefeka / od domu rodiny Klenkovej po Hlavnú
ulícu/, z dôvodu, že obec chcela túto cestu opraviť a zistila, že nie je vlastníkom. Vlastníkom je pán
Štefek, ktorý má záujem cestu odpredať.

Za: 9 poslancov

Neprítomný: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Proti: O poslancov

OZ uznesením č. 71/2017 schvaruje podmienky verejnej súťaže na odpredaj majetku pozemok
registra "E" v katastrálnom území obce Záhorská Ves zapísaný na LV č. 1097
-parc. č. 4368/2 výmera 135 m2

, druh pozemku trvalý trávnatý porast
-parc. č. 4369/3 výmera 203 m2

, druh pozemku trvalý trávnatý porast
-parc. č. 4371/1 výmera 64 m2, druh pozemku ostatná plocha

Minimálnu cenu stanovuje vo výške 9.000,-€ / k pozemku bol vypracovaný znalecký posudok č.
91/2017 zo dňa 4.7.2017/.

Podmienky obchodnej verejne súťaže budú vyvesené na úradnej tabuli a na stránke obce Záhorská
Ves.

Za: 9 poslancov
Neprítomný: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Proti: O poslancov

S.Správy komisií

Stavebná komisia zasadala 28.8.2017 a prerokovala sedem žiadostí.

Predseda stavebnej komisie spolu so starostom navrhli nový náter budovy colnice. Boli pripomienky,
aby sa prestrešená časť colnice nad cestou zbúrala. Všetci poslanci nesúhlasili s týmto riešením. OZ
žiada vypracovať dve cenové ponuky. Jedna bez búrania a druhá s búraním.

Komisia životného prostredia žiada predvolať rodinu Leitnerovú na obecnú úrad z dôvodu zapálenia
trávnatých porastov.

HeA/":; Ý!1-V'- "*"'1 ~L1l.o2)ť./
Finančná komisia na svojom zasadnutí pripravila rozpočtov~ opatre_!1ie Č~3/20~ /7'e.li/fCI 1J<5C. J?;o!1':/)~
Vykoná kontrolu FCostatné príjmy, stolnotenisový klub kontfcfťa~tátrVZfrda, aby na budúce lf..; "Fff
zasadnutie OZ boli prizvaní zástupcovia firmy Nell Kapital, z dôvodu informácie o vymáhaní
neuhradených poplatkov za DzN a odpadu.

Kultúrno športová komisia informovala o akciách:
Dňa 23. a 24.9 Hody
Dňa 21.10. Úcta k starším

Mgr. Malíková informovala, že v MŠ začína projekt výučby nemčiny. Úvodné stretnutie bude dňa
25.10.2017 v Bratislave a na rade v MŠ boli navrhnuté Ing. Bartalská a Annušová, aby sa stretnutia
zúčastnili.

OZ berie na vedomie správy komisií:

Za: 9 poslancov
Neprítomný: O poslancov



Zdržal sa: O poslancov
Proti: O poslancov

6. �iadosti

Žiadosť pani Pupíkovej o zriadenie autobusovej zastávky na znamenie Pri druhej kaplnke.
Starosta informoval, že je v štádiu riešenia. Musí sa nám vyjadriť Dopravný inšpektorát a SAD.

Žiadosť pána Rybára o odkúpenie obecného pozemku, z dôvodu vysporiadania majetku pod
rodinným domom.

OZ poveruje starostu pripraviť podklady zámeru na odpredaj na budúce zasadnutie OZ.

Žiadosť MŠ o osvetlenie prístupovej cesty k budove MŠ.

OZ berie na vedomie žiadosť a poveruje starostu k zabezpečeniu osvetlenia, predpokladané náklady
300,-(.

Žiadosť p. Neráda Samuela na prenájom priestorov bývalého expresa.

Starosta informoval, že na obecnej rade sa diskutovalo o prenájme expresa. Z dôvodu, že priestory sú
vo veľmi zlom stave musí prebehnúť veľká rekonštrukcia. Bolo navrhnuté, že v budúcnosti by sa tam
mohla urobiť ubytovňa a v malej sále kultúrneho domu reštaurácia s vývarovňou. Po diskusii sa
dohodlo, že riešenie sa odkladá na najbližšie zasadnutie.

Žiadosť p. Galiu, p. Gallovej a p. Horvatovičovej na riešenie susedských vzťahov so susedou
p.Šéryovou.

Zasadnutia sa zúčastnili obidve strany. Žiadosť sa týkala problému chovu psov p. Šéryovej a oplotenia
pozemku.

p.Šéryová tvrdila, že pozemok má dostatočne zabezpečený a obvinila rodinu Gallovú, že si oplotenie
prestrihuje.

p. Galia toto tvrdenie poprel a žiada aby si p. Šéryová zabezpečila pevné oplotenie do presne
stanoveného termínu. Uvedený problém riešil aj cez políciu ale neúspešne. Psy rasy stredoázijský
ovčiak boli aj videné občanmi votne sa pohybujúce po obci, čím ohrozujú zdravie a život občanov.
OZ poveruje starostu obce riešením žiadosti.
Žiadosť firmy ENERITo predíženie termínu ElA.

Žiadosť sa nedá predlžiť musí prebehnúť nová verejná súťaž do ktorej sa môžu prihlásiť.

7. Informácie starostu

Starosta informoval, že dá vypracovať cenovú ponuku na asfaltovú cestu od vchodu brány
zdravotného strediska po materskú školu. Cesta je v zlom stave a v uvedenom úseku sa pohybuje
vera občanov na zdravotné stredisko a budovy MŠ.

Ukončila sa výstavba rekonštrukcie Sokolskej ulice. Po napísaní listu občanmi Sokolskej ulice, ktorí nie
sú spokojní s kameňmi na odvodnenie ulice uskutoční sa spoločné stretnutie dňa 27.9.2017 na
stavebnej komisii na obecnom úrade v Záhorskej Vsi.

6.10.2017 sa v Základnej škole uskutoční oslava 90. výročie založenia ZŠ.

Žiada poslancov, aby si naštudovali podklady na pasportizáciu značenia dopravnými značkami vobci
a pripomienkovali do 10.10.2017.



8.Schválenie uznesení

OZ schvaruje prijaté uznesenia. Počet :14.

Za: 9 poslancov
Neprítomný: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Proti: O poslancov

9. Diskusia

p. Grujbár Jozef - predložil návrh VZN, ktorým by sa mala schváliť Zriad'ovacia listina dobrovoľného
hasičského zboru obce Záhorská Ves a Štatút dobrovorného hasičského zboru Obce Záhorská Ves _
OZ obdrží materiál, naštuduje a bude sa prejednávať na budúcom zasadnutí.

IO. Záver
Starosta ukončil zasadnutie OZ a pod'akoval všetkým prítomným za účasť.

Overovatelia: Ing. Bartalská Mária

.•.~ ..':
...-----•.. ~

~

Pupík Rastislav

Zapísala: Antaličová Anna
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