
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves konaného dňa 22.03.2016

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

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

Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Ing. Bartalská Mária, Pupík Rastislav

Zapisovateľ: Michaela Danihelová

Overovatelia: Nechala Stanislav, Bartalský Peter

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správa kontrolóra
4. Správy komisií
5. Rozpočtové opatrenia
6. Schvaľovanie preukazov na kompu
7. Informácie starostu (kamer.syst., právne služby, výsledky volieb, ZSE,chodníky, zber.dvor,

bioplyn, ASA, maringotka 1,2, parkov. ZŠ, KD, OCÚ, chodník cintorín stlplkv, školské ihrisko)

8. Schválenie uznesení
9. Diskusia
10. Záver

Zápis z rokovania

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných
a informovalo programe rokovania. Všetci poslanci súhlasili s uvedeným programom.

2. Kontrola úloh
Mgr. Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh
Uznesenie č. 118/2011- splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá, spláca
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. 74/2015 - Zmeny a doplnky C.2 ÚPN-O Záhorská Ves - úloha trvá

3. Správa kontrolórky
Správy z kontrol bol vylúčené z programu a presúvajú sa na budúce OZ.

4. Správy komisií:
Správa finančnej komisie: Ing. Bartalská Mária podala informáciu zo zasadnutia komisie, ktorá
riešila rozpočtové opatrenie č. 2, vykonali kontrolu pokladničných dokladov ubytovne - kontrola
bola bez závad. Komisia ďalej prehodnotila kúpu auta na kompu, ale nakoniec sa kúpa auta
odkladá nakoľko bude výzva na dotáciu na zberný dvor, kde sa môže kúpa auta zahrnúť. Jeseň
života si podala žiadosť o navýšenie rozpočtu na maľovanie suterénu a mzdy-komisia sa rozhodla,
že žiadosť sa bude riešiť až po polročnom čerpaní a prehodnotení rozpočtu.
Správa komisie životného prostredia - p. Bajtek Andrej informoval, že komisia nezasadala, nebolo
nič na riešenie. Komisia si dá stretnutie s p. Orgoňovou a spoločne pošlú výzvy na zaburinené
a neupravené pozemky.
Správa stavebnej komisie - p. Danihel Pavol informoval o ohlásení dvoch podaných žiadostí
drobných stavieb Glajšeková Adriana - oprava strechy, komisia nemá voči oprave námietkyap.
Karol Šipoš - zateplenie RD a zmena krytiny strechy, žiadosti ešte nebolo vyhovené nakoľko mal



žiadateľ chybné tlačivo a neuhradil poplatok. Komisia ďalej vykonala dve výberové konania a to
na maľovanie kuchyne a chodby v KD - uspela ponuka p. Halabrína Františka, Malacky. Druhé
výberové konanie bolo na osadenie stlpikov na zabránenie parkovania na chodníku pri cintoríne-
uspela ponuka p. Petra Neráda, Záhorská Ves.
Správa kultúrno - �portovej komisie - p. Malíková Gabriela Bc., informovala o blížiacich sa akciách
v obci a to: 18.03.16 Vítanie Jari (MŠ, ZŠ), 19.03.16 - Galavečer MERel, 20.03.16 - Veľkonočné
trhy, 27.03.16 - Kvetná nedeľa v kostole, 02.04.16 - súťaž DHZ, 04.04.16 kladenie venca-

Oslobodenie obce.
OZ berie na vedomie správy komisií. Za: 9 poslancov

5. Rozpočtové opatrenie - OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2, Za: 9 poslancov

Pôvodný

Úpravy v príjmovej časti: rozpočet 2. úprava Rozdiel

Výnos dane z príjmov 490066,00 509256,00 19190,00

Stravné MŠŠJ 0,00 14000,00 14000,00

1203

SPOLU - bežné príjmy 1162246,00 818,00 33190,00

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

0,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 122500,00 122500,00 0,00

Pôvodný

Úpravy vo výdavkovej časti: rozpočet 2. úprava Rozdiel

Rekonštrukcia strechy OÚ práce naviac 0,00 2340,00 -2340,00

vývoz odpadu kontajnery 4000,00 10500,00 -6500,00

Rekonštrukcia chodníkov 0,00 5000,00 -5000,00

Maľovanie KD kuchyňa 0,00 700,00 -700,00

Poplatky banke MŠŠJ 0,00 600,00 -600,00

Nákup potravín MŠŠJ 0,00 14000,00 -14000,00

Kamenivo ihrisko ZŠ 0,00 1800,00 -1800,00

SPOLU - bežné výdavky 844278,00 883600,00 -30940,00

Spoluúčasť kamerový systém 0,00 2250,00 -2250,00

SPOLU - kapitálové výdavky 70400,00 72 650,00 -2250,00

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



Obecné zastupíteľstvo schvaľuje zmluvu o dielo s p. Františkom Halabrínom, Skuteckého
277/18,90101 Malacky, IČO: 349109772. Za: 8 poslancov, Zdržal: 1 poslanec /Bajtek

Andrej/.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o Výpožičke Kultúrneho domu Tanečnej škole Gala
Bratislava, dňa 16.04.2016 v čase od 8:00 hod. do 22:00 hod. Za: 9 poslancov.

6. Schval'ovanie preukazov na kompu: OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou občanov
s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves. Vydávanie nových preukazov pre občanov je naďalej
podmienené splnením všetkých podmienok pre jeho vydanie a platnosť nových preukazov je
stanovená na obdobie od 01.07.2016 do 30.06.2017. Poplatok za vystavenie preukazu je 3 €.
Od poplatku sú dôchodcovia oslobodení. Za: 9 poslancov.
OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou občanov s trvalým pobytom v obci Angern. Vydávanie
nových preukazov pre občanov je podmienené splnením všetkých podmienok pre jeho
vydanie a platnosť nových preukazov je stanovená na obdobie od 01.07.2016 do 30.06.2017.
Poplatok za vystavenie preukazu je 5 €. Za: 9 poslancov.

7. Informácie starostu obce:
Odpad v obci - situácia sa stabilizuje odpad sa postupne likviduje, vyčistilo sa pri ihrisku.
Neustály problém je dovoz odpadu z Rakúska a následne to občania vozia na OÚ do
kontajnera. Kontajnery na OÚ sa už pristavovať nebudú. Bude tam vlečka, ktorú si budeme
sami voziť vyvážať do ASA Zohor bude to lacnejšie. Bioodpad aj štiepku je možné voziť do
strojstavu p. Luikens, ktorý ho spracuje a tiež nás to nebude nič stáť. Vyšla výzva na zberné
dvory, obec podá žiadosť o dotáciu. Poslanci pôjdu na stretnutie do Gajar, kde už zberný dvor
majú pozisťovať čo je tam treba, netreba podľa ich skúseností. Oslovia sa opätovne aj okolité
obce či pôjdu s nami do spoločného zberného dvora. Firma ASA nám odporúča uzatvoriť
zmluvu s firmou ENVIPAK od 01.07.16 na vývoz separovaného odpadu.
Kamerový systém - obec získala z Ministerstva vnútra dotáciu na kamery v sume 9 000,00 €.
Obec sa musí podielať s 20% spoluúčasťou. Máme podanú ešte jednu žiadosť tam ešte
nemáme rozhodnutie či nám bude dotácia pridelená. Kamery v obci majú úspech ale je

potrebné kúpiť kvalitné kamery.
Kompa - rakúska strana má schválených okolo 40 OOO€na úpravu brehov kompy, aby sa
mohlo premávať aj pri vyššej hladine rieky Morava. Na slovenskej strane sa navýši hrádza
kamenivom. Je to ešte v riešení.
Právne služby - firma Nell Kapital bola oslovená, ponúkla za overenie zmluvy cenu
SOť/hodinu čo nie je málo. Ak sa spoločne rozhodnú poslanci a starosta obce dajú sa zmluvy

preveriť právnickej firme podľa dohody.
Voľby do NRSR- starosta informovalo účasti a výsledkoch volieb do NR SRv našej obci.
ZSE- obec oslovila firmu ZSEči nám za odplatu, že sme im dali predbežný súhlas na vecné
bremeno na základe zmluvy o budúcej zmluve, neurobia cestu Pri Trati. Odpísali nám, že
cestu nám robiť nebudú nakoľko to je pre súkromné osoby. Oslovíme ich ešte raz, či nám
neurobia aspoň osvetlenie na ulici Za Sýpkou alebo aspoň neosadia stlpv na osvetlenie. OZ
schvaľuje zriadenie vecného bremena na dotknuté pozemky /Zmluva o budúcej zmluve zo
dňa 27.11.2013/, ktoré podmieňuje tým, že nám Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
zabezpečí nové osvetlenie na ulici Za Sýpkou v Záhorskej Vsi.
Ihrisko v areály ZŠ- začalo sa budovať multifunkčné ihrisko v ZŠ (basketbal, volejbal, nohejbal
..), na ktoré obec získala z úradu vlády SR 10 OOO,OO€,ktoré musíme vyčerpať do 31.03.16.
Vykoná sa prieskum trhu na firmu, ktorá odstráni starý podklad a vybuduje nový podklad pod
umelú trávu. Dotácia môže byť použitá na nákup kameniva, odstránenie starého podkladu
a vybudovanie nového podkladu ihriska. Ostatné peniaze bude obec financovať podľa
vlastného schváleného rozpočtu. V Budúcom roku sa plánuje ešte bežecká dráha. ~.



Stlpikv pri cintoríne - toto riešenie zostáva zatiaľ otvorené, pravdepodobne sa počká na
rekonštrukciu hlavnej cesty a následne sa podľa toho rozhodne o osadení stlpikov. Musí sa
naplánovať aj vybudovanie parkoviska pri cintoríne. Podklady na parkovisko pripraví starosta
do budúceho oz. Zatiaľ sa môže dať aspoň informačná tabuľa neparkovať na chodníku.
Maringotky - jedna maringotka od rodiny Drahošovej bola daná do prenájmu rodine
Danihelovej Márii oproti škole. Zbúral sa im starý dom a pozemok sa vyčistil. Druhá
maringotka sa dala do výpožičky FK na ihrisko.
Parkovisko v ZŠ- kamenivo na parkovisko je dovezené ale pani riaditeľka chce aj osadiť
obrubníky, na tie nie sú ešte financie tak sa s parkoviskom čaká.
Pred KD a OCÚ sa vymenili poškodené betónové kocky za nové. Chodníky sa budú riešiť až po
ukončení realizácie ihriska v ZŠ.
Smútočné oznamy na internetovej stránke obce - nakolko na pohrebe p. Leštianského osočil
nemiestne starostu obce p. Viliam Višváder, že na stránke obce neuvádza smútočné oznamy
a ľudia nie sú informovaní. Starosta oznamuje, že tieto oznamy sa uvádzajú len na základe
súhlasu a žiadosti pozostalej rodiny. Bez súhlasu sa to na stránke uvádzať nebude. Dôvodom
je zákon o ochrane osobných údajov.
Deratizácia sa v obci vykonala z vlastných zdrojov z minulého roku a vlastnými pracovníkmi
obce. Boli oslovené aj firmy v obci.
Pán farár poslal na obec ďakovný list za poskytnutie dotácie kostolu z rozpočtu obce na

oplotenie.

8. Schválenie uznesení: OZ schvaľuje prijaté uznesenia: počet 7. Za 9 poslancov.

9. Diskusia: p. Annušová Mária poukázala, že pán Zeman na ul. L. Poppovej sa tlačí až do lúky,
pán Baláž Štefan V Jertáši pristavuje na dvore na čo nedostal súhlas, nepodal ohlásenie
stavby a ani nie je majlteľorn domu. Stavebná komisia prešetrí túto situáciu.
Bc. Malíková Gabriela - informovala o Veľkonočných trhoch, že v budúcnosti bude lepšie ak
sa budú konať v sobotu. Podotkla, že stoly v malej sále KD by sa mali obrúsiť a nalakovať.
Starosta jej povedal, že treba komunikovať s mažoretkami, ak to vychádza na spoločný
termín a stoly nie sú v takom stave, sú dôležitejšie veci na opravy. Bc. Gabriela Malíková
navrhuje, aby zasadnutie obecnej rady sa presunulo na 04.04.16 o 17,00 hodine. Poslanci OZ

s návrhom súhlasia.
Hanzlovič František - podotkol, že na chodníku od školy po p. Doršica bolo zakázané tiež
parkovanie a žiadne náhradné parkovisko pre občanov priľahlých domov nie je vybudované.
Vyzdvihol to kvôli pripravovanému obmedzeniu parkovať na chodníku pri cintoríne
a plánovanému vybudovaniu nového parkoviska pri cintoríne. Ak budú ľudia parkovať na
ceste vedra chodníka bude ohrozená bezpečnosť občanov na ceste. Starosta zdôraznil
dôležitosť pasportizácie - dopravné značenia obce, ktoré by sa malo dať do rozpočtu na rok

2017.

Zapísala: Michaela Danihelová

10. Záver: starosta ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným za účasť.

_JQ<ďlZ -,
Overovatelia: Stanislav Nechala

Peter Bartalský .~~: .

VZáhorskeiVSi,dňa22.03.2016c!~~~)..'T77 ,r
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