
Zápisnica zo zasadnutia OZ Záhorská Ves konaného dňa 09.03.2015

Prítomní: JUDr.Šimkovič Boris - starosta obce

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

Kontrolór obce: Mgr.Kaderová Rúth

Zapisovatel': Annušová Veronika - pracovník OcÚ

Overovatelia zápisnice: p.Bartalský Peter, p.Nechala Stanislav.
Za: 7 poslancov, zdržal sa: 2 (p.Bartalský, p.Nechala)

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola úloh

3. Správa kontrolórky

4. Správy komisií

5. Rozpočtové opatrenie

6. Informácie starostu obce

7. Žiadosti

8. Diskusia

9. Schválenie uznesení

lO. Záver

IZápis z rokovania

Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania. Všetci poslanci odsúhlasili program zasadnutia OZ.

Kontrola úloh

Kontrolórka obce 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 DICENTRA SK,a.s. - úloha trvá

Uznesenie č.6/2015 - Komunitný plán SS- úloha trvá
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Správu kontrolóra obce - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly čerpania rozpočtu za
4.štvrťrok 2014 pod č.uznesenia 13/2015, v počte za: 9 poslancov,

OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves za
rok 2014 pod č.uznesenia 14/2015, v počte za: 9 poslancov,

OZ berie na vedomie Záznam z kontroly stavu sťažností a petícií za rok 2013 a 2014 pod
č.uznesenia 15/2015, v počte za: 9 poslancov,

OZ berie na vedomie Správu o kontrole výberu poplatkov a činnosť kompa za rok 2013 pod
č.uznesenia 16/2015, v počte za: 9 poslancov,

Správa finančnej komisie - Ing. Bartalská oboznámila o rozpočtových opatreniach pod
č.l/2015 v úpravách v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2015 spolu vo výške
13.047,84EUR.
OZ schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenia v počte za: 9 poslancov,

Správa stavebnej komisie - p.Danihel podal informácie ohľadom previerok,

Správa kultúrnej komisie - p.Havrilová Zuzana oboznámila prítomných o termínoch
kultúrnych podujatí: 20.03.2015 - pálenie Moreny na kompe spolu s MŠ, ZŠ,

28.03.2015 o17,OOhod. Mažoretkový súbor MERCI usporiadava 4.GalaveČer v KD,

04.04.2015 o 16,OOhod. - pietny akt pri príležitosti oslobodenia obce,

30.01.2016 - budúci termín plesu.

Informácie starostu obce:

Starosta obce informuje prítomných, že dostaneme darom vozidlo od firmy NAFTA, jedná sa
o WV Golf, tým FELíCIAzostane nadbytočná (ušetrenie na poistkách a pohonných hmotách).
Po rozhodnutí s obecnou radou dáva návrh odovzdať darom vozidlo Škoda Felícia na základe
žiadosti. Bude uvedená informácia aj na internetovej stránke obce,

Spoločnosť DICENTRA,a.s. - na základe zmeny pozemku na Školskej ulici chce stavať bytové
jednotky, s prechodom cez verejný pozemok, ešte dodá písomné stanovisko,

Pre ZŠsme získali 4000,-EUR na ihrisko, p.riaditel'ka zašle rozpočet k práci revitalizácie ihriska,

Navštívili nás študenti z Prírodovedeckej fakulty s riaditel'kou, študenti budú chodiť po obci na
základe prieskumu budú komunikovať s občanmi o rozvoji obce,

Dochádza k znehodnoteniu informačných tabúľ, výberu kociek položených na chodníku, čím
znehodnocujú dielo Náučného chodníka,

Obyvatelia obce Angern prídu na zasadnutie OZ s návrhom vyvýšeného nájazdu na kompu,
aby bola predlžená doba, než sa uzavrie prevádzka kompy pri zvýšenej hladine Moravy (dnes
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sa uzatvára pri výške 3,20m, predpoklad by bo14,20m a bezplatným prejazdom pre obyvatel'ov
Angernu},

Úrad pre verejné zdravotníctvo nás upozorňuje uskutočniť deratizáciu v obci, treba zahrnúť
financie do rozpočtu,

Pri nákupe materiálu a služieb nad 1000,-EUR obce sa musia prihlasovať cez elektronické
trhovisko,

Je podaná žiadosť na dotáciu ČOV (lamelový dehydrátor na suchý kal), ktorý sa môže nvyužiť
ako kompost

Diskusia:

Poslanec Danihel Pavol navrhuje ušetrenie financií formou uzavretia zmluvy pri opravách
verejného osvetlenia,

Poslanec Pupík Rastislav navrhuje modernizáciu verejného osvetlenia s LEDžiarovkami, čím by
sa ušetrili financie v rozpočte, p.starosta upozorňuje čo je prioritou obce, či revitalizácia centra
obce, alebo verejné osvetlenie,

Poslanec Bajtek Andrej vyčistili odtokový kanál dňa 7.2.2015, navrhuje uskutočniť previerku
všetkých odtokových kanálov,

Poslanec Danihel Pavol navrhuje rozviesť po obci drťové kamienky do velkých jám,

Hosť Ing.Búdová poukazuje na rozkopanú cestu po rozkopávke verejného vodovodu na
ul.Lucie Poppovej,

Poslankyňa Bc.Malíková Gabika navrhuje, aby sa vo verejnom rozhlase po vyhlásení pietneho
oznamu nevyhlasovalo aspoň 1 hodinu, je to neúcta k zosnulému, zároveň oznamuje, že
14.03.2015 sa bude konať výročná členská schôdza FCZáhorská Ves,

Starosta obce podáva dodatočne dôležitú informáciu, ktorá bola zamlčaná pri jednaní
výstavby mosta, že mesto Marchegg v Rakúsku odmietlo výstavbu dial'ničného úseku 58
spájajúci Viedeň, Marchegg a Devínsku Novú Ves, čo pri jednaní nikto nespomenul. Keďže
v prípade S 8 sa nič neurobilo, preto Angern bol proti výstavbe mosta, lebo bez podpornej
infraštruktúry by bol vel'mi zvýšený tranzit cez obidve obce,

Ing.Bartalská - navrhuje opraviť kríž z r.1924 z vlastnej poslaneckej odmeny pri vstupe do obce
v smere od Vysokej pri Morave,

Na základe pripomienky p.Hanzloviča Františka kam zmizla kaplnka na ul.Pri druhej kaplnke,
odpovedá starosta obce, že sa jedná o rodinnú kaplnku rodiny Gallovej, ktorá bude
zreštaurovaná a znovu postavená o 10m ďalej na náklady uvedenej rodiny,

Pod č.uznesenia 18/2015 OZ schval'uje, že nadbytočné motorové vozidlo ŠKODA Felícia,
Ev.značka MA 786CK daruje záujemcovi, ktorý sa prihlási do 19.03.2015. Bude sa konať
losovanie dňa 20.03.2015 o 12,00hod. Podmienkou je, že záujemca musí mať trvalý pobyt
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v Záhorskej Vsi a uhradené všetky záväzky a plniť si povinnosti voči obci. Poverení poslanci
losovaním: p.Danihel Pavol, p.Annušová Mária, p.Bartalský Peter, starosta obce, kontrolór
obce ako poradný orgán, v počte za: 9 poslancov.

Schválenie uznesení a záver zasadnutia OZ:

Počas zasadnutia OZ bolo prijatých 6 uznesení pod č.uznesenia 19/2015 v počte za: 9
poslancov.

Záverom zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Annušová Veronika

Dňa:
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