
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 28.6.2016

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

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

Overovatelia zápisnice: Bajtek Andrej, Havrilová Zuzana

Program:
l. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh

3. Nell Kapitál- poskytovanie právnych služieb
4. Schval'ovanie uznesení k zámerom
5. Správy komisií
6. Rozpočtové opatrenia č.3

7. Informácia starostu - šutrovňa, mažoretky, obedy ZUMI, OcÚ fasáda, chodník na cintoríne, kosačka
8. Schval'ovanie záverečného účtu + stanovisko
9. Žiadosti
10. Diskusia
ll. Schválenie uznesení
12. Záver

./

Zápis z rokovania
I.Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania.
Starosta doplnil program o tri body

-Nell Kapital s.r.O. - poskytovanie právnych služieb
-Žiadosti
-Schválenie uznesení

2. Kontrola úloh

Mgr. Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh

Uznesenie 118/2011 -splátkový kalendár p.Klačanského - úloha trvá
Uznesenie 122/2011 - rokovanie s firmou GURAM, s.r.O. -úloha trvá
Uznesenie 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá

Uznesenie 74/2015 - vypracovanie dodatku č.2. zmeny a doplnky územného plánu _ úloha trvá

Uznesenie 15/2016 - zmluva o dielo s p. Halabrínom, Malacky, IČO: 349109772 - zmluva podpísaná,
zo strany dodávateľa - úloha splnená.
Uznesenie 19/2016 - zmluva so ZSE- úloha trvá

Starosta informoval, že p. Halabrínovi bola vyplatená finančná čiastka za materiál a bola ukončená
zmluva.

K vypracovaniu územného plánu obce - do vypracovania projektu vstúpila firma, ktorá má záujem



v bývalom areáli sušiarne s výstavbou rodinných domov, ale musia si ešte vysporiadať pozemky
s Povodím Moravy.

3. Nell Kapital s.r.o.

Projektový manažér p. Lukáš Buchvald poskytol starostovi a poslancom OZ návrh zmluvy v ktorej sa
advokátska kancelária zaväzuje klientovi poskytovať právne služby. Za poskytovanie právnych služieb
má obec možnosti výberu formy platenia podľa ponuky TIBERIUS. Obec nehradí žiadne paušálne
výdavky v prípade, že firma neposkytuje žiadne právne služby. Firma spolupracuje už s niekoľkými
obcami na Záhorí. Obci Záhorská Ves vymáha pohľadávky od neplatičov za DzN, odpad.
OZ sa dohodlo, že zmluva sa zatiaľ nepodpíše, každý si ju naštuduje a na skúšku sa dá firme Nel
Kapitál riešiť problém s odkúpením pozemku od obci Záhorská Ves kupujúcemu p. Klačanskému.

4. Schvaľovanie uznesení k zámerom.

Na základe vyvesených zámerov v čase od 27.5.2016 do 10.6.2016 ohľadom predaja pozemkov
Západoslovenskej distribučnej OZ schvaľuje prijaté uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi na svojom zasadnutí dňa 28.6.2016 uznesením č. 42/2016
schvaľuje predaj majetku obce podľa §9a, ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. kupujúcemu:
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava a to pozemok podľa geometrického plánu
č. 1323/2010 označený ako:

od pozemku KN -"Eli parc. č. 694, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1381 m2, na LV
č. 1097 k.ú. Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO: 305219, zastúpená
starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom sa odčleňuje do novovytvorenej parc. č. 694/2, KN-
"C", druh pozemku zastavané plochy, výmera 10 m2

za cenu 40,-€/m
2

, t.j. 400,-€ (slovom štyristo Eur) z dôvodu, že pozemok svojim umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou pod kioskovou trafostanicou s označením Ts 0073-011 vo
vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Neprítomný: 1 poslanec lp. Pupík/

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi na svojom zasadnutí dňa 29.6.2016 uznesením č. 43/2016
schvaľuje predaj majetku obce podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. kupujúcemu:
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava a to pozemok podľa geometrického plánu
č. 122/2016 označený ako:

od pozemku KN -"E" parc. č. 702/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 14859 m2, na LV
č. 1097 k.ú. Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO: 305219, zastúpená
starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom sa odčleňuje do novovytvorenej parc. č. 702/25,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 24 m2

za cenu 30,67-€/m
2

, t.j. 736,08 € (slovom sedemstotridsaťšesť Eur osem centov) podľa znaleckého
posudku číslo 28/2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že pozemok je v projektovej
dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby "BA-Záhorská Ves rozkruhovanie
TS, VNK, NNK" určený k vybudovanie trafostanice, ktorá je súčasťou pripravovanej stavby. ~



Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Neprítomný:1 poslanec lp. Pupík/

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi na svojom zasadnutí dňa 29.6.2016 uznesením č.44/2016
schvaľuje predaj majetku obce podľa § 9a, ods. 8 písm. ej zákona Č. 138/1991 Zb. kupujúcemu:
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava a to pozemok podľa geometrického plánu
Č. 122/2016 označený ako:

od pozemku KN - "C" parc. Č. 702/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
10002 mZ, na LV Č. 1097 k.ú. Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO:
305219, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom sa odčleňuje do novovytvorenej
parc. Č. 702/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 31 mZ

za cenu 30,67-€/m
2
, t.j. 950,77 € (slovom deväťstopäťdesiat Eur sedemdesiatsedem centov) podľa

znaleckého posudku číslo 28/2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že pozemok je v projektovej
dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby "BA-Záhorská Ves rozkruhovanie
TS, VNK, NNK" určený k vybudovanie trafostanice, ktorá je súčasťou pripravovanej stavby.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Pupík/

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi na svojom zasadnutí dňa 28.6.2016 uznesením Č. 45/2016
súhlasí so zriadením bezodplatných vecných bremien na pozemkov parc. Č. 702/3, 1520, 1522/1 reg.
"E-KW' v katastrálnom území obce Záhorská Ves na základe geometrického plánu Č. 327/2015 zo dňa
03.12.2015 vyhotoviteľ JUMI s.r.o., Medzilaborecká 27, 821 01 Bratislava.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Neprítomný: 1 poslanec (p. Pupík)

Starosta oboznámil OZ, že boli vypracované Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
majetku obce Záhorská Ves parc. Č. 10910 a parc. Č. 10908/2.

Uznesenie Č. 46/2016 - OZ schvaľuje Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku
obce Záhorská Ves /Pozemky registra "C" v katastrálnom území obce Záhorská Ves zapísané na LV Č.

1097 - par.č. 10910, výmera 148m2, zastavané plochy a nádvoria, par. Č. 10908/2, výmera 1450 m2,
ostatná plocha/. Podmienky VOS sú uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou uznesenia.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec {p. Pupíkj

5. Správy komisií

ubytovňa za I. polrok 2016 a kontrolu faktúr.
Finančná komisia vykonala verejné obstarávanie na:

Finančná komisia - Ing. Bartalská Mária predniesla správu o vykonaných kontrolách v pokladni



-"Rekonštrukciu elektroinštalačného vedenia v budove Materskej školy Záhorská Ves, revízna
správali, kde vyhrala firma SGB-MF, s.r.O. Záhorská Ves - cenová ponuka 13.351,88-ť.

-"Maliarske a natieračské práce v budove Materskej školy Záhorská Ves", vyhrala firma Ján Galica,
Gajary - cenová ponuka 8.595,36-ť.

-"Rekonštrukcia chodníka Stupavská ulica", vyhrala firma Jaroslav Kvaššay, Bratislava _ cenová
ponuka 12.218,32-ť.

- "Kamerový systém v obci" - OZ berie na vedomie.

Finančná komisia bude kontrolovať doklady na kompe a evidenciu zapísaných preukazov. Mgr.
Kaderová vykoná kontrolu dokladov v Jeseni života.

Ing. Bartalská ešte poďakovala starostovi za nákup materiálu a všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili
brigády maľovania autobusových zástaviek.

Stavebná komisia - Danihel Pavol- stavebná komisia riešila 12 ohlásení drobnej stavby, oplotenie
pozemku rodiny Turzovej. Vykonala sa obhliadka ubytovne z dôvodu vlhnutia stien, kde bola
oslovená a privolaná firma M&R - Špačince, ktorá zaslala po obhliadke cenovú ponuku na sumu
4.117,73-ť. Termín vykonania prác bude dohodnutý.

p. Danihel Pavol mal ešte pripomienku k predaju pozemku /cesty ponad Ďalovku/ p. Bobákovi.
Z dôvodu, že sa znemožnil prístup k súkromným pozemkom žiada, aby sa urobila písomná dohoda
o sprístupnení cesty všetkým vlastníkom.

Komisia životného prostredia p. Bajtek - komisia nezasadala.

Starosta informoval, že prišla na obecný úrad sťažnosť od občanov na p. Popjakovú Annu, ktorá
chová ošípané a v dôsledku chovu sa premnožili potkany, zápach a lietajúci hmyz.

Predvolaná p. Popjaková povedala, že má len jednu ošípanú a tento rok skončí s ich chovom. Nakoľko
prišlo k susedským nezhodám, starosta spolu s poslancom p. Danihelom budú situáciu riešiť osobne
na mieste.

Kúlturno-športová komisia - Mgr. Malíková Gabriela informovala OZ, že dňa 31.5. sa konala akcia
Štúr, 4.6. MDD na futbalovom ihrisku, 18.6 Merci pohár, 25.6. Jánske ohne.
Pripravované akcie dňa 2.7. - 95 výročie FC, 13.-14.8. Uhranský somíc.

6. Rozpočtové opatrenia č.3

Ing. Bartalská Mária predniesla rozpočtové opatrenia č.3/2016

Uznesenie Č. 50/2016 - OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2016:

Pôvodný
Úpravy v príjmovej časti: rozpočet 3. úprava Rozdiel

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SPOLU - bežné príjmy
1162246,00 1203818,00 0,00

SPOLU - kapitálové príjmy
30000,00 30000,00 0,00

zisk kompa
50000,00 100000,00 50000,00



SPOLU - finančné operácie príjmové 122 500,00 172 500,00 0,00

Pôvodný
Úpravy vo výdavkovej časti: rozpočet 3. úprava Rozdiel

FCdotácia nyvýšenie 6000,00 6500,00 -500,00

Rekonštrukcia chodníka cintorín 0,00 12218,32 -12218,32

Rodičovské združenie ZŠ autobus 0,00 500,00 -500,00

Jeseň života navýšenie dotácie 40000,00 50000,00 -10 000,00

Uhrnutie smetiska 0,00 2040,00 -2040,00

Mažoretkový súbor MERCI navýšenie dotácie 4000,00 4500,00 -500,00

KD vodoinštalácia havarijný stav 0,00 990,00 -990,00

Vchodové dvere byty ZŠ 0,00 902,00 -902,00

SPOLU - bežné výdavky 844278,00 871928,32 -27650,32

Zberný dvor spoluúčasť 0,00 16500,00 -16500,00

SPOLU - kapitálové výdavky 70400,00 89150,00 -16500,00

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

zodpovední: starosta obce, p. Oanihelová

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Neprítomný: 1 poslanec (p. Pupík)

7. Informácia starostu

-v kultúrnom dome treba riešiť opravu kotla - konvektorom - ceny sa pohybujú od 2.000 do 10.000,-
(.

-do budúcnosti treba riešiť aj v MŠ a ZŠ konvektomat

-starosta poďakoval mažoretkám za ich reprezentáciu v Chorvátsku na majstrovstvách Európy
-začata sa výstavba novej hasičskej zbrojnice

-mala by sa urobiť fasáda na obecnom úrade - zháňam sponzora

-vďaka OCÚa Úradu vlády sa vybudovalo ihrisko v priestoroch základnej školy
-na cintoríne sa od hlavnej brány smerom ku kontajnerom vybudoval chodník
-hotové dopravné značenie na kompe

-podal sa projekt na zberný dvor Záhorská Ves, Suchohrad, ktorý by mal byť umiestnený v areáli ČOV



-obec bola prizvaná k vytyčovaniu hranice pozemkov pri bytových domoch na Hlavnej ulici, kde sa
dohodlo, že Prvá teplárenská ich pozemok kde sa teraz točí autobus ohradí a urobí parkovacie miesta
pre nájomníkov bytov, aby neparkovali na chodníkoch a ceste

-Ďalej rieši varenie pre dôchodcov v školskej jedálni - oslovil pani Karpatovú z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva, ktorá príde do ZŠ a určí nám podmienky na zvýšenie kapacity.
-vyšla výzva na likvidáciu smetiska v sume 70.000,-€ , spoluúčať 3.500,-€. Obecné zastupitel'stvo
súhlasí aby Obecný úrad podal projekt na environmentálny fond
-mala by sa urobiť strecha v kul. dome nad malou miestnosťou

-p. Maky ta pripraví cenovú ponuku na osvetlenie Za sýpkou u pána Valenta (2 ks)

-starosta podal trestné oznámenie na páchateľa, ktorý pomal'oval obecný majetok, bola vyčíslená
suma za škodu a oznámenie bude riešiť PZ Gajary
- na obecný úrad sa zakúpila kosačka RIVER

-starosta poďakovalOHZ, skupine Výr, mažoretkám MERCI a Uhranskej perle za prípravu akcie Jánske
ohne, ktorá mala veľký úspech. Vyzdvihol prácu veliteľa DHZ Petra Lučanského a tajomníčky DHZ.

8.SchvaJ'ovanie záverečného účtu

Uznesenie č. 54/2016 - OZ schvaľuje Záverečný účet obce Záhorská Ves za rok 2015.

zodpovední: starosta obce, p. Danihelová

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Pupík)

Uznesenie č. 56/2016 - OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
k 31.12.2015.

zodpovedný: starosta obce

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Neprítomný: 1 poslanec (p. Pupík)

9. Žiadosti

Zuzana Havrilová - ZUMI, Sokolská 19/571, Záhorská Ves, IČO: 44796714 si podala žiadosť na
zabezpečenie obedov na mesiac august 2016 pre dôchodcov.
OZ schvaľuje žiadosť pani Havrilovej za podmienok a cenu ako minulý rok.

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov

Zdržal sa: 1 poslanec úP. Havrilová/
Neprítomný: 1 poslanec (p. Pupík)

Občianske združenie Mažoretkový súbor MERel Záhorská Ves sa obracia s prosbou o finančnú
pomoc, z dôvodu postupu na majstrovstvá sveta.

OZ schválilo sumu 500,-€ v rozpočtovom opatrení č.3/2016

o dotáciu z rozpočtu obce na realizovaný projekt sumu 500,-€.
Futbalová klub Záhorská Ves z dôvodu akcie 95. výročie organizovaného futbalu v Záhorskej Vsi žiada



OZ schválilo navýšenie o sumu SOO,-€v rozpočtovom opatrení č.3/2016.

10. Diskusia

p. Annušová žiada, aby sa oslovil majiteľ bývalých kasárni, aby obrezal stromy /gaštanv/. Vyhlasovalo
sa, že občania majú kosiť na cintoríne a pred rod. domami. Starosta odpovedal, že každý by sa mal
starať o okolie svojho hrobu, ale niekde je veľmi zlý prístup a zase ked' sa pokosí občania sa sťažujú že
majú znečistené hroby. Ďalej žiada či by sa nedalo niečo robiť z dovozom odpadu z Rakúska. Starosta
odpovedal, že pracovníci kompy nemôžu kontrolovať čo si kto vozí v autách, nato sú policajti!

p. Havrilová, žiada, by pri výrobe plagátov na obecné akcie bol uvedený vždy ako sponzor obecný
úrad, z dôvodu, že každý spolok dostáva ročnú dotáciu od obce.

p. Bartalský Peter- ďakuje starostovi obce za pomoc pri likvidácii skládky v areáli bývalého PD _
pneumatík. Všetky boli odstránené.

p. Bajtek - mali by sa zakúpiť dva záhradné párty stany /cena za 1 kus cca 783,-€/, ktoré by sa uložili
u hasičov a boli by zapožičiava né všetkým spolkom v prípade záujmu.

Starosta informoval, že bude podpísaná nájomná zmluva s firmou ENVI - ENERGIA, s.r.o., ktorá bude
mať na obecnom úrade v Záhorskej Vsi sídlo firmy. Mesačné nájomné 100,-€ a doba nájmu na jeden
rok.

11. Schválenie uznesení

OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet 16.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Pupík)

12. Záver

Starosta poďakovalvšetkým prítomným za účas~ :as~;;tí~~

I

Havrilová Zuzana

Overovatelia: Bajtek Andrej

Zapísala: Antaličová Anna
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