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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 8.9.2014 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Orgoňová Stanislava -
zaOcÚ
Poslanci: JUDr. Repár Milan, Hanzlovič František, Danihel Pavol, Biesik Peter, Nechala Stanislav,
Vajdečka Miroslav, Matejov Peter, Malíková Gabika
Ospravedlnená: PhDr. Brukkerová
Zapisovateľ: Orgoňová
Overovatelia zápisnice: Matejov Peter, Vajdečka Miroslav
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh + Plán kontrol na II. polrok 2014
3. PredÍženie splátkového kalendára p. Klačanský /splátka pozemku/
4. Most - hlasovanie
5. Napojenie kanalizácie bytoviek
6. Informácie starostu obce
7. Rôzne a diskusia
8. Schválenie uznesení
9. Záver

Zápis z rokovania:

Otvorenie
Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania.

Kontrola úloh
Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh

Uzn. 118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá do 3.10.2014
Uzn. 122/2011 - rokovanie s firmou GURAM,s.r.o. - úloha trvá
Uzn. 19/2014 - umiestnenie 2 digitálnych kamier - úloha splnená
Uzn. 45/2014 -. Prenájom pozemkov firme Bowix - úloha trvá - znovu otvorené
Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnost'ou DICENTRA a.s. - úloha trvá

Most
21.9.2014 bude prieskum občanov
p. Repár _ myslím si, že pokial' sa dohodnú vlády naša a rakúska, náš názor nezaváži, ale treba sa
toho referenda zúčastnit'
starosta: ked' Angem bude proti, tak most nebude, občania tam majú väčší hlas, Angem navrhuje
južný obchvat, myslím si, že situácia je teraz iná, že väčšina občanov je proti.
Starosta prečítal list, ktorý pôjde do schránky občanom.
p.Hanzlovič: súhlasím s prieskumom, ale nesúhlasím s formou listu, ktorý pôjde ľuďom do
schránky, chcem, aby poslanci hlasovali kto je a kto nie je za most, prieskum nech sa urobí, ale bez
tohto listu, obsah listu je zavádzajúci /počet áut/.
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p.Repár - je to len poučenie pre občanov

Uzn. Č. 89/2014 - OZ schval'uje vykonanie verejného prieskumu názoru občanov Záhorskej Vsi na
výstavbu mostu v obci a prevádzku kompy, ktorý sa uskutoční dňa 21.9.2014 v čase od 7.00 do
14.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: l IPhDr. Brukkerová/

Uzn. Č. 90/2014 - OZ súhlasí so znením textu sprievodného listu k prieskumu názoru občanov obce
Záhorská Ves na výstavbu mostu v obci, ktorý obdržia občania do schránok.
Za: 7 poslancov
Proti: 1 poslanec lp. Hanzlovičl
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1 IPhDr. Brukkerová/

Napojenie bytových domov na ČOV
Obec nemá námietky, musíme osadiť prietokomer, všetky náklady hradí Prvá teplárenská. Prvá
teplárenská by nemala zvyšovať vodné, stočné, naši občania v bytovkách Prvej teplárenskej nemôžu
byt' znevýhodnení. Kapacitne je ČOV na to pripravená. V prípade znevýhodnenia občanov Prvou
teplárenskou sa obec od tohto dištancuje!

Uzn, Č. 91/2014 - OZ súhlasí s realizáciou projektu "Napojenie bytových domov na ČOV"
v Záhorskej Vsi podl'a predloženého projektu investora Prvá teplárenská a.s., Nám. sv. Martina 9,
Holíč a s podmienkami zmluvy uzatvorenej medzi oboma stranami. Za prípadné navýšenie nákladov
za spotrebu vody a nákladov na odpad obyvatel'om bytoviek zodpovedá v plnom rozsahu Prvá
teplárenská a.s .. Obec Záhorská Ves sa od prípadného navýšenia cien dištancuje v plnom rozsahu.
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec IPhDr. Brukkerová/

Informácie starostu:
Nadstavba MŠ - zabudlo sa pri stavbe na existujúcu spodnú časť a fasáda je navrhovaná len na novú
časť. Bol nám zaslaný cenník ,aj so zateplením aj bez zateplenia. Môj názor je ten, aby sa urobilo
všetko. Celková cena 2101 € s DPH.
Uzn.č. 92/2014 - OZ schval'uje navýšenie nákladov na úpravu fasády spodnej časti škôlky
Ipôvodnejl bez zateplenia za cenu 23,77 m2 a celková cena max. 2 101 € s DPH. Úpravu vykoná
spoločnosť GAMA-ART, s.r.o., ktorá už stavbu MŠ realizuje.
Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanci IHanzlovič/,
Neprítomný: 1 poslanec IPhDr. Brukkerová/

Ústna žiadost' p. Klačanského o zníženie nájmu - prebehla diskusia medzi poslancami, žiadosť
zobrali poslanci na vedomie, bude sa to riešiť na nasledujúcom OZ
Uzn. 93/2014 - OZ berie na vedomie ústnu žiadosť p. Klačanského k uzatvorenej Zmluve
o prenájme pozemku zo dňa 20.12.2011 - pozemok parc.č. 4318/1 02 o výmere 462 m2 v k.ú.
Záhorská Ves okres Malacky na LV Č. 1097.
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Za: 6 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 2 poslanci lp. Matejov, JUDr. Repári
Neprítomný: 1 poslanec IPhDr. Brukkerová/

Náučný chodník:
p. Nimsch - projektový manazer, vybavil nám cez projekt 200 OOO€ za poplatok 6000 €. Pán
Nimsch nám môže vybaviť 6000 € naspäť od ministerstva, s tým, že aby mohol pripravovať
podklady pre ministerstvo uzavrieme s ním Zmluvu o poradenských konzultačných službách za
4200 €, 1800 € nám ostane napríklad na fasádu. Sledovanie činností spojené s projektom sú dosť
náročné.

Uzn. č. 94/2014 - OZ schval'uje Zmluvu o poskytovaní konzultačných služieb a poradenských
služieb so spoločnosťou eNS EuroGrants s.r.o., sídlo: Bratislavská 264, 908 01 Kúty, IČO:
45421153. Dohodnutá zmluvná cena je 4200 € s DPH.

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec Ip.Hanzlovičl
Neprítomný: 1 poslanec IPhDr. Brukkerová/

Bowix - prenájom pozemkov
Nakoľko sa vyskytli problémy s oplotením už schválených prenajatých pozemkov, žiada firma
Bowix o schválenie prenájmu ešte ďalších obecných pozemkov za účelom zcelistvenia prenajatej
plochy. Jedná sa o malé časti pozemkov na prenajatej ploche a príjazdovú cestu k pozemkom.
Bolo by nereálne zrealizovanie oplotenia prenajatých pozemkov.
OZ ruší pôvodné uznesenie č. 50/2014 zo dňa 5.5.2014.
Poslanci OZ Uzn. č. 96/2014 schválili firme Bowix prenájom pozemkov za l 500 €/ročne na dobu
neurčitú.
Ide o nasledovné pozemky registra "E" v katastrálnom území obce Záhorská Ves:
Parc.č. 1628 3812 m- TTP
Parc.č. 1638 583 rn- TTP
Parc.č. 1637 737 m- TTP
Parc.č. 1639 2967 rn- Ostatná plocha
Parc.č. 1641/1 1737 m- Vodné plochy
Parc.č. 1642/3 13588 m- Orná pôda
Parc.č. 1621/1 1715 m- Ostatná plocha
Parc.č. 1626/1 526 m- Zastavané plochy a nádvoria
Parc.č. 1626/2 467 m- Zastavané plochy a nádvoria
Parc. č. 1627 144 rn- TTP
Parc. č. 16401 l 432 m- Orná pôda
Parc. č. 1642/2 263 rn- Zastavané plochy a nádvoria

Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: lposlanec IPhDr. Brukkerová/
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p. Fischerová, p. Chrenko - stavebné pozemky v obci
rodinám.

rozšírenie rodinných domov mladým

Uzn. Č. 97/2014
Obecné zastupitel'stvo v Záhorskej Vsi schval'uje, aby Obec Záhorská Ves uzavrela pre stavbu
"Záhorská Ves, elektrická NN prípojka a Záhorská Ves, prekládka VN vedenia" s budúcim
oprávneným Západoslovenskou distribučnou a.s., Čulenova 6, Bratislava zmluvu o zriadení
vecného bremena na parceliach Č. reg. "E" 4329/1 a 4329/2 v k.ú. Záhorská Ves, predmetom ktorej
bude zriadenie vecných bremien spočívajúcich v povinnosti budúceho povinného Obec Záhorská
Ves, ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnutel'nosti, strpieť na časti budúcej zat'aženej
nehnutel'nosti v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inž.sietí na p.č. "E" 4329/1, p.č.4329/2 a p.č.reg. "C" 4328/83 a 4328/92
vypracovanom zhotovitel'om MM Geo, Michal Zapletal Radlinského 275 l, Malacky, ktorý
vyhotovil Michal Zapletal dňa 22.8.2014 pod číslom 49/2014 nasledovné:
a) zriadenie a ulo�enie NN prípojky a VN prípojky

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy plánovanej stavby ajej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) ab).
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: I/PhDr. Brukkerová/

Vstup obce Záhorská Ves do OZ Dolné Záhorie
EÚ dáva možnosti čerpania európskych fondov väčším celkom, budú tam zapojené všetky dediny tu
na okolí, centrum bude v Malackách.
Uzn. Č. 98/2014 - OZ schval'uje vstup obce Záhorská Ves do OZ Dolné Záhorie pre aktivity
integrovanej stratégie regionálneho rozvoja v okrese Malacky za účelom zaradenia do Miestnych
aktivít skupín IMASI Ministerstvom pôdohospodárstva SR s možnosťou čerpania zdrojov z OP pre
rozvoj vidieka. Kontrolórka informovala o jednorazovom poplatku 100 E.
Za: 7 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: 1 lp. Hanzlovičl
Neprítomný: 1 IPhDr. Brukkerovál

p. Nechala - betónová cesta na Školskej ul. - na ceste sú praskliny, cesta sa drobí, prebehla diskusia
na túto tému
p. Hanzlovič - stavebný dozor to mal riešiť pri budovaní cesty
stavebná komisia sa pôjde pozrieť a bude sa to riešiť, zodpovedný p. Nechala

Starosta informoval o blížiacom sa volebnom období. Vol'by budú 15.11.2014 od 7.00 - 20.00 hod.
Je potrebné schváliť počet poslancov pre budúce obdobie, počet volebných obvodov. Dohodli sa
ponechať 9 poslancov al volebný obvod. Volebná kampaň začína 30.10.20 l 4. Skôr je to podl'a
zákona zakázané. 2 dni pred vol'bami je volebné moratórium.
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Uzn. 99/2014 - OZ schval'uje podl'a § 9 zákona SNR Č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, že bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení
v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: l

V "Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce" nemáme zahrnuté nakladanie s cennými
papiermi, bol vypracovaný Dodatok k týmto zásadám.

Uzn. 10012014 - OZ schval'uje Dodatok Č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Záhorská Ves
Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec
Neprítomný: 1 IPhDr. Brukkerová/

Poslancom bol predložený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves na 2.
polrok 2014.
Poslanci uzn. Č. 10112014 Plán schválili.
Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: l poslanec lp. Hanzlovič/
Neprítomný: 1 poslanec /PhDr.Brukkerová/

OZ berie na vedomie uzn. Č. 102/2014Záznam z kontroly čerpania rozpočtu za 1. polrok 2014.
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: I/PhDr. Brukkerová/

OZ berie na vedomie uzn. Č. 103/2014 Záznam z kontroly evidencie prevádzky MI a Spinningu
a výber poplatkov za 2. štvrťrok 2014.
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O
Neprítomný: l poslanec /PhDr. Brukkerová/

Pán starosta oslovil poslancov a občanov, aby už dávali návrhy do rozpočtu na rok 2015.

Pani kontrolórka Mgr. Kaderová - bude sa upravovať PHSR , treba návrhy, programy na ďalších 5
rokov

Prijatie uznesení
V priebehu rokovania bolo prijatých 15 uznesení - uzn. č 104/2014

Ad 8 Schválenie uznesení a záver



Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: I/PhDr. Brukkerovál
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Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným ,~ ť.
Zapísala: Orgoňová Stanislava

Overovatelia: p. Matejov Peter
p. Vajdečka Miroslav

V Záhorskej Vsi, dňa 20.9.2014
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