
Zápisnica zo zasadnutia OZZáhorská Ves konaného dňa 20.07.2017

Prítomní: JUDr.Šimkovič Boris - starosta obce

Poslanci: Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Bajtek Andrej, Bartalský Peter, Bc.Malíková
Gabriela, Nechala Stanislav.

Havrilová Zuzana - príchod na zasadnutie: 18,22 hod.

Neprítomní: Danihel Pavol - ospravedlnený, Pupik Rastislav

Kontrolór obce: Mgr.Kaderová Rúth

Zapisovateľ: Annušová Veronika - pracovník OCÚ

Overovatelia zápisnice: p.Bajtek Andrej, p.Annušová Mária.
Za: 4 poslanci, zdržal sa: 2 (p.Bajtek, p.Annušová)

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ

2. Autobusová zastávka

3. Petícia - FC bufet, rampa Višváderová

4. Internetová stránka obce

5. Kúrenie v kultúrnom dome + budova OCÚ
6. Záložné právo na budovu kultúrneho domu
7. Informácie starostu
8. Múzeum
9. Schval'ovanie plánu zasadnutí OZ návrh
10. Uhranský somíc, divadelné predstavenie
11. Diskusia

12. Schválenie uznesení

13. Záver

Zápis z rokovania

Otvorenie zasadnutia:
Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania, zmenil poradie bodov programu a odovzdal slovo hosťom zasadnutia:
firme IQ L1VE,s.r.o.ohľadom kúrenia v budovách OCÚ a kultúrneho domu.

Všetci poslanci odsúhlasili program zasadnutia OZ.



Kontrola úloh:

- Uznesenie č.46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK,a.s. - úloha trvá
- Uznesenie č.74/2015 - vypracovanie dodatku č.2 - zmeny a doplnky územného plánu -
úloha trvá,
- Uznesenie č.81/2016 - OZ schval'uje Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou ENERITs.r.o.-
úloha trvá,
- Uznasenie č.8/2017 - Odpredaj pozemkov obce Záhorská Ves firme ENERIT,s.r.o. - úloha
trvá (termín do 31.10.2017)
- Uznesenie č.25/2017 - Žiadosť p.Švarbu na prenájom - úloha splnená,
- Uznesenie č.24/2017 - Žiadosť na verejné osvetlenie p.Petrovič - úloha splnená,
- Uznesenie Č. 32/2017 - Žiadosť o vymaľovanie zdravotného strediska - úloha trvá.

Vykurovanie budov OCÚ a kultúrneho domu:

Firma IQ LIVE, s. r.o., so sídlom Bratislava, ul.Budovateľská 27, navrhuje vykurovanie budov
obecného úradu formou klimatizačných jednotiek LG multi split. Ide o vykurovanie v zimnom
období a chladenia v letnom období. Predbežná cenová ponuka je 14.352,72 EUR.
Garantovaný chod klimatizácií je do -18°C. Vnútorné jednotky sa môžu spúšťať aj diaľkovo
pomocou smartfónu a WIFI pripojenia. Jedná sa o úsporu elektrickej energie, klimatizačné
jednotky by boli umiestnené do dvora OCÚ, po chodbách by boli umiestnené zakryté žľaby,
ventilátory na balkónoch. Najväčšou prácou je sekanie do murív. Funkcia klimat.jednotiek je
poháňaná tepelným čerpadlom, bol by nutný servis Ix ročne. Dňa 24.07.2017 má byť
doručená cenová ponuka na kultúrny dom. Pri vysokých mínusových teplotách budú
doplnené elektrické ohrevy cez vzduchotechniku. Nezabudnú na prísun čerstvého vzduchu
a odsávanie znečisteného vzduchu. Starosta obce poďakoval za prítomnosť a prednesenie
cenovej ponuky. Poslanci OZ schvaľujú vykurovanie budovy obecného úradu formou
klimatizačných jednotiek pod uznesením č. 50/2017. Zodpovedný: starosta obce.

Petícia - FC bufet, rampa pri ihrisku u p.Višvaderovej Dariny.

Ďalším hosťom zasadnutia OZ: p.Guthová Ľubica a Peter Lím - ohl'adom zriadenia bufetu na
ihrisku. Občania na Hlavnej ulici v okolí ihriska spísali petíciu nesúhlasu so zriadením bufetu
v priestoroch ihriska v prevádzke p.Guthovej a Petra Uma. Poslanci OZ berú na vedomie
podnet občanov Záhorskej vsi (petícia) na zriadenie prevádzky pohostinstva, bufetu
v priestoroch futbalového ihriska a zamieta žiadosť p.Guthovej na prenájom týchto
priestorov. Zodpovedný: starosta obce pod uznesením č. 51/2017.

Pod uznesením č.52/2017 - zamieta žiadosť p.Višváderovej Dariny na osadenie závory pri
ihrisku z bezpečnostných a protipožiarnych dôvodov. Ulička k ihrisku slúži ako únikový
východ.

Autobusová zastávka - starosta obce informuje o zriadení autobusovej zastávky na Hlavnej
ulici oproti Pizzérii, nakol'ko bývalá zastávke bola umiestnená na pozemku firmy Prv. j
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teplárenskej. Plocha bola vybetónovaná, samotná zastávka bude umiestnená v pondelok
24.07.2017, je nutné vymeniť obrubníky, upraviť zeleň pri rybárskej bytovke. Poslanci
neschvaľujú konanie a estetické stanovisko majitel'a pozemku.

Internetová stránka obce Záhorská Ves - starosta obce berie na vedomie všetky
pripomienky od občanov, upozorňuje poslancov OZ na chýbajúce príspevky od nich a komisií.
Žiada spolky, aby si aktualizovali stránku.

Poslankyňa Ing. Bartalská Mária- predseda finančnej komisie navrhuje ako použiť rezervný
fond - účelovo a to na vykurovanie budovy kultúrneho domu. Nakol'ko staré vykurovanie je
nevyhovujúce, po dohode poslanci OZ schvaľujú pod uznesením č. 53/2017 použiť
rozpočtové čerpanie rezervného fondu vo výške 30.000,-EUR na zriadenie nového kúrenia
v KD.

Poslanci OZ zároveň schvaľujú v zmysle §22 zákona Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Dodatok č.1 k Zriaďovacej listiny Základnej školy v Záhorskej Vsi zo dňa 01.03.2010 pod
uznesením č. 54/2017. Zodpovedným je starosta obce.

Poslanci OZ schvaľujú v súlade so Zmluvou o poskytovaní nenávratného finančného
príspevku č.OPKZP-P01-SCl11-2016-1O/92 (ďalej len Zmluva o poskytovaní NFP) a článkom
13 ods.1 ZABEZPEČENIEPOHĽADÁVKY A POISTENIEMAJETKU, Prílohy č.1 Zmluvy
o poskytovaní NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, na zabezpečenie prípadnej budúcej pohl'adávky Poskytovateľa vo
forme záložného práva na nehnutel'ný majetok - budovu kultúrneho domu v obci Záhorská
Ves, podľa LV č.1097, súpisné číslo 40, na parcele Č. 96/1, druh stavby: ll, pre
poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, ul.Námestie Ľudovíta Štúra 1,81235
Bratislava, IČO:42 181810 (ďalej len Poskytovateľ) v zastúpení: Slovenská agentúra
životného prostredia, Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, IČO: OO626 031, poštová
adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, ul.Karloveská 2, 84104
Bratislava, pre projekt s názvom: Zberný dvor - Záhorská Ves, kód projektulTMS20141:
310011B564, pod uznesením č. 55/2017.

Poslanci OZ pripomienkovali zber použitých textílií, odevov, že zberné nádoby, ktoré boli
umiestnené po obci chýbajú. Zároveň schvaľujú rozmiestnenie nových zberných nádob- 2
kontajnery pred OcÚ so zmluvným zabezpečením od 01.08.2017 pod uznesením č.
č.56/2017. Zároveň budú doplnené kontajnery na sklo: 1x k školskej bytovke, 1x pri
rybárskej bytovke (Radoma), 4x pre OcÚ.

Múzeum v priestoroch bývalej colnice sa musí dať do pôvodného stavu, aby bolo
sprevádzkované a pripravené k Uhranskému somícu (12.-13.08.2017)- informuje p.starosta.

Plán zasadnutí OZ: p. kontrolórka predkladá termíny:
19.09.2017, 17.10.2017,14.11.2017,19.12.2017 všetky o 17,OOhod.

Zasadnutia rady OZ: 12.09.2017,10.10.2017,07.11.2017,12.12.2017 všetky o 17,OOho



4 -
Pod uznesením č.s7/2017 poslanci OZ schvaľujú plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2017.

Žiadosť p.Poláka Štefana o odpredaj pozemku na Hlavnej ulici vedľa svojho domu je
oprávnená, po dohode poslancami OZ bude predajná cena 25,-EUR /lm2, s celkovou sumou
10.000,-EUR. Pozemok bude v ponuke vo verejnej súťaži, musia sa vypracovať podmienky
v zmysle zákona.

Diskusia:

Poslanec p.Nechala (komisia ŽP) informuje ostatných o návšteve v areáli Záhorských
strojární, kde majú prenajatú halu firma na spracovanie zeleniny do šalátov. Nedostatky ako
vypúšťanie vody do starých odvodňovacích šácht, kontajner na odpad zeleniny, ktorý chýbal,
boli spísané a upomenuté majitel'ovi areálu bývalých Záhorských strojární. Nápravu sľúbili
ihneď, šalátovňa odpad zeleniny už vyváža firmou A.S.A Zohor, voda nesmie byť vypúšťaná -
zákaz. Zároveň poslanci OZ prešli ďalej areál a zistili, že sa tam vykonáva chov oviec a kôz. Je
to neprípustné, aby sa chov konal v katastri obce, uvedené priestory nie sú vedené v ÚPN
ako lúky a pasienky. Chov sa musí zrušiť ihneď.

Starosta obce informuje poslancov OZ, že p.Dobrovodská žiada zriadenie autobusovej
zastávky na konci dediny smer Vysoká pri Morave, OZ nemá námietky, ak bude na znamenie.

Ing. Bartalská poukazuje na alarmujúci stav zvodu zo strechy na budove kultúrneho domu.
Stavebná komisia preverí stav, bude informovať na budúcom zasadnutí. Zároveň
pripomienkuje, že výmery na dane a poplatky nie sú rozposlané, je nutné ich rozposlať.
V mesiaci 09/2017 príde zmluvná firma NELL CAPITAL ohľadne neplatičov z radu daňovníkov,
budú sa riešiť.

Starosta obce informuje OZ ohľadom cesty: Sokolská, dňa 01.08.2017 sa má konať výberové
konanie na rekonštrukciu miestnej komunikácie, neskôr na miestnu komunikáciu
Cintorínska.

Poslankyňa Mgr.Malíková oboznamuje prítomných s chronologickým postupom programu na
Uhranského somíca v dňoch 12.-13.07.2017.

Schválenie uznesení a záver zasadnutia OZ:

Počas zasadnutia OZ zo dňa 20.07.2017 bolo prijatých: 8 uznesení, pod č. 58/2017, v počte
za: 7 poslancov.

poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:

1. Bajtek Andrej ............~ ~~'...... .1./ 't2. Annušová Mária



Zapísala: Annušová Veronika

Dňa: 20.07.2017
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