
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves

konaného dňa 2.2.2015

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

Poslanci: Bajtek Andrej, Havrilová Zuzana, Danihel Pavol, Annušová Mária, Bartalský Peter,

Bc. Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Pupík Rastislav

Neprítomná: Ing. Bartalská Mária

Zapisovatel': Antaličová Anna

Overovatelia zápisnice: Danihel Pavol, Annušová Mária

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správy komisií
4. GURAM -Ing. Karovič

5. Informácia starostu obce

6. Žiadosti
7. Diskusia
8. Schválenie uznesení

9. Záver

Zápis z rokovania

Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných
a informoval ich o programe rokovania. Všetci poslanci súhlasili s uvedeným návrhom

programu.

Kontrola úloh

Mgr. Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh

Uznesenie č. 118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá
Uznesenie č. 122/2011- rokovanie s firmou GURAM s.r.o. - úloha trvá
Uznesenie č. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRASKa.s. - úloha trvá
Uznesenie č. 149/2014 - OZ schval'uje predlženie Zmluvy o spravovaní a prevádzkovaní
domu smútku a Zmluvy o dielo na prevádzkovanie pohrebiska - úloha splnená

Uznesenie č. 6/2015 - Komunitný plán SS- úloha trvá
Uznesenie č.7/2015 - Rozhlasová ústredňa - úloha splnená

Správy komisií

Predseda stavebnej komisie p. Danihel informoval, že boli dve ohlásenia drobnej stavby Prvá
teplárenská, a.s. zatepl'ovanie bytových domov na Hlavnej ul.
P. Lím rekonštrukcia oplotenia a predzáhradky. Stavebná komisia nemala námietky.



Vo veci žiadosti p. Tomáškovej odstránenia závad v byte sa vykonala obhliadka pracovníka
odbornej firmy zaoberajúcej sa odstraňovaním vlhkosti, ktorý skonštatoval porušenie
odizolovania základov spôsobené vekom stavby. Závadu je možné riešiť injektážnou
špeciálnou tekutinou. Náklady by boli cca 3300,-€. Ďalej boli zistené závady: zlé vchodové
dvere, musia sa dať nové, katastrofálny stav dvora - výkaly od psa.

Kontrolórka navrhuje urobiť zmenu v rozpočte do budúceho zasadnutia.

Vo veci stavby zberného dvora boli požiadané tri firmy o zaslanie cenových ponúk na stavbu
betónového oplotenia. Starosta podotkol, že by sme mali čakať na výzvy EU.

Osvetlenie uličky Za sýpkou pri rod. dome p. Valenta sa bude riešiť solárnou lampou.
Riešenie sa prehodnotí s p. Fusekom. Financie na osvetlenie musia byť riešené zmenou

v rozpočte do budúceho zasadnutia.

Žiadosť o osadenie spornaľovača na ceste Družstevná nie je doriešená. Treba osloviť p.
Valentoviča, aby podal písomnú žiadosť s tým, že si uvedené práce vykonajú na vlastné

náklady.

Kultúrno športová komisia - p. Havrilová mala pripomienku k Novoročnému koncertu, že

nebola informovaná o platbe za koncert.
Pripravované akcie: 14.2. - obecný ples, 17.2. - pochovávanie basy, 14.3. - Sami sebe,

dôchodci , 21.3. gala večer Merci.

Finančná komisia - p. Bajtek - tento týždeň sa vykoná kontrola pokladne kompa, OCÚ,

ubytovňa.

GURAM -Ing. Karovič

p. Karovič zastupuje firmu GURAM, ktorá má vydané Územné rozhodnutie o umiestnení
stavby .Bloplvnové zariadenie na výrobu elektrickej energie". Rozhodnutie vydal stavebný
úrad obce Záhorská Ves a v roku 2014 bola podaná žiadosť o jeho predlženie platnosti o 1
rok. Dôvodom predlženia je zabezpečenie financií na predmetný projekt. Vzhľadom na to, že
technológia na takúto ekologickú likvidáciu odpadu s následnou výrobou energií má
v súčasnosti len málo referencií vo svete, investori sú opatrní a to vyžaduje viacej času na
tento proces. Ak sa nepodarí tento rok vybaviť stavebné povolenie projekt sa nebude

realizovať.

Informácia starostu obce

Dnes mal stretnutie na obecnom úrade s p. Havrilovou a Vajdečkovou ohľadom
zverejňovania kul. akcií na stránku obce. Dohodlo sa, že Vajdečková bude vždy v piatok

pripravovať materiály na internetovú stránku obce.
Čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov - na stretnutí Klubu starostov obcí boli
starostovia informovaní, že tento rok budú vyhlásené výzvy na zateplenie obecných budov,
opravy fasád, výmeny strechy, revitalizácia obce, na rozširovanie a zateplenie budov MŠ,
cyklotrasy. Na opravy ciest nebudú poskytnuté žiadne financie z fondov, obce si ich budú
musieť opravovať z vlastných zdrojov. Bude sa ešte konkretizovať aj fond na sociálne služby.

InformáciemupotvrdilajprojektovýmanagerpánNimschavšakvšetk~jr?/



Ďalej požiadal prítomnú p. Polákovú, aby informovala OZ o zvýšenie tvorby fondu opráv ,,21
BJ". Bytový dom bol skolaudovaný v roku 2007 a po uvedený do prevádzky bolo schválené na
tvorbu fondu opráv 5,-SK/m2, z dôvodu, že budova bola nová a bola ešte v záručnej dobe
a suma pokrývala nutné výdavky. V súčasnosti je čiastka nedostačujúca, nakol'ko je potrebné
vykonávať opravy ako pri bežnom opotrebovaní objektu ako napr. vymaľovanie schodiska,
revízie kúrenia, výmena meračov, ale najväčším problémom je nedokončený povrch dvora.
FO sa tvorí z nájomného za priestory, ktoré boli prenajaté podľa plochy - m2, nájomníkom
nebude navýšená žiadna platba za nájom. Navrhujeme zvýšiť na výšku O,70-€/m2 od

1.1.2015.
OZ schvaľuje zvýšenie tvorby fondu opráv pre bytový dom ,,21 BJ" Hlavná 31, Záhorská Ves

na O,70-€/m2 od 01.01.2015.

Za: 8 poslancov
Proti: Oposlancov
Zdržal sa: Oposlancov
Neprítomný: 1 poslanec /Ing. Bartalská/

Žiadosti

Žiadosť p. Bínu o prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska na
prevádzku kaderníctva. Dnes prišiel list, že sa rozhodol na nejaký čas túto vec odložiť, čiže

nemá momentálne záujem o priestory.

Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov v budove zdravotného strediska mamičkám -
Rodinné centrum Štuplíci. Na minulom zasadnutí OZ dňa 12.1.2015 uznesením č. 8/2015 OZ
schválilo prenájom priestorov na dobu určitú od 1.2.2015 do 31.1.2016 za cenu zálohovej
platby na energie 49,-€/ mesiac a nájom priestorov l,-€/mesiac. Bolo dohodnuté, že si
mamičky založia združenie, aby sa mohla napísať nájomná zmluva. Do dnešného dňa sa
nikde nezaregistrovali ani nezaložili žiadne združenie. OZ po diskusii rozhodlo, že si musia
samy založiť občianske združenie. Prítomná pani Bernáthová, ktorá zastupuje rodinné
centrum povedala, že z dôvodu, že mamičky sa menia, neoplatí sa im zakladať združenie.
Poďakovala OZ a odišla. Obecné zastupiteľstvo z tohto dôvodu zrušilo uznesenie č. 8/2015 zo

dňa 12.1.2015.

Za: 8 poslancov
Proti: Oposlancov
Zdržal sa: Oposlancov
Neprítomný: 1 poslanec /Ing. Bartalská/

Žiadosť Základnej školy, Hlavná 31, Záhorská Ves o poskytnutie finančného príspevku na

dopravu.
ZŠZáhorská Ves spolu so ZŠ Láb organizujú lyžiarsky výcvik autobusovou dopravou a žiadajú
finančný príspevok na dopravu v sume 200,-€. OZ rozhodlo, že príspevok im bude poskytnutý

zo zisku plesu.

p. Bartalský Peter odišiel o 18.55 hod.

Diskusia



p. Danihel sa pýta ohľadom kolaudácie MŠ. Starosta odpovedal, že máme už súhlasné
stanovisko RÚZV, Inšpektorátu práce a ešte v utorok prídu OR HaZZ a verím, že tento týždeň

bude vydané kolaudačné rozhodnutie.

p. Bajtek - si všimol, že sa čistili kanále pri p. Annušovej - starosta až sa oteplí bude sa

pokračovať ďalej.

p. Lisý sa pýta či by sa nemohla urobiť zase brigáda na vyčistenie kanálov. Starosta treba

pripraviť oznam do rozhlasu asi na marec.

p. Annušová - výsadba zelene a trávnatého porastu popri Hlavnej cesty, kde boli vyrezané
tuje. Starosta - bola vykonaná obhliadka a v rámci stanoviska Nafty bola určená náhradná
výsadba zelene -listnatých stromov. Musíme sa dohodnúť, či ich zasadíme, lebo na jeseň

vznikne vel'ký odpad z lístia.
p. Danihel- treba osloviť formou ankety obyvatel'ov, či majú záujem o výsadbu stromov pred

ich rod. domom.

p. Umová - zníženie platieb za vývoz odpadu. Starosta - p. Orgoňová urobila prieskum Tekos
má platby na svojej stránke, ale v porovnaní s ASOU sú približne rovnaké. Sme jediná obec,
ktorej ASAvyváža separovaný odpad - plasty každý týždeň, papier a sklo raz do mesiaca.
V rámci vybudovania zberného dvora bude zabezpečený vývoz separovaného odpadu každý

týždeň.

p. Malíková - či by sa nedalo zabrániť parkovaniu na ploche Pri prvej kaplnke - umiestniť

reťaze, alebo stlplkv. Zabezpečí starosta.
Ďalej informovala o práci FKZáhorská Ves - bol zvolaný výbor a hostia, že pán predseda
Juhász odstúpil. Musí sa založiť účet, aby obec zaslala platbu z rozpočtu. Starosta žiada p.
Malíkovú, aby pripravila termín stretnutia, kde sa vyriešia problémy FK. P. Malíková stanovila

termín na 22.2.2015.

p. Lisá - či bude v obci lekáreň - starosta - podpísala sa nájomná zmluva a pán Pullman
prisľúbil, že po vybavení všetkých náležitostí by mala byť otvorená pravdepodobne od

l.marca 2015.

Starosta informoval prítomných, že bude opäť otvorená v budove KWS prevádzka
mäsiarstva firmou Berto. V stredu 4.2.2015 sa uskutoční stretnutie zástupcu firmy Berto

a starostom a dohodnú sa podmienky.
Každý prvý utorok v mesiaci bude v kancelárií starostu od 18.00 hod. bezplatné právne

poradenstvo len pre občanov Záhorskej Vsi.
Starosta upozornil poslankyňu p. Malíkovú, ktorá pracuje u detskej doktorky Jenisovej ako
zdravotná sestra, aby informovala OCÚZáhorská Ves, keď pani Jenisová neordinuje, pretože

občania zbytočne cestujú do Vysokej pri Morave.



Schválenie uznesení a záver

V priebehu rokovania boli uznesením č. 12/15 prijaté dve uznesenia.

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci /Ing. Bartalská, p. Bartalský/

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie OZ.
V
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Overovatelia: Annušová Mária

Danihel Pavol

Zapísala: Antaličová Anna
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