
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného 25.04.2017 o 17. OO v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Rúth Kaderová, Michaela Danihelová
Poslanci: Bajtek Andrej prišiel o 17.12 hod., Havrilová Zuzana, Danihel Pavol, Armušová
Mária, Bartalský Peter, Mgr. Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Ing, Bartalská Mária,
Pupík Rastislav
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľ: Michaela Danihelová
Overovatelia zápisnice: Havrilová Zuzana, Ing. Bartalská Mária - Za 6 poslancov, Zdržali sa
2 poslanci (Havrilová Z., Bartalská M.)

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Hodnotenie PHSR za r. 2016
4. Správy komisií
5. Informácie starostu obce
6. Žiadosti
7. Schválenie uznesení
8. Diskusia
9. Záver

Zápis z rokovania:
1. Otvorenie

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

2. Kontrola úloh
Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce Mgr. R.Kaderová:
Uznesenie č. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SKa.s. - úloha trvá
Uznesenie č. 74/2015 - vypracovanie dodatku Č. 2 - zmeny a doplnky územného plánu-
úloha trvá
Uznesenie Č. 81/2016 - OZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou ENERITs.r.o.-
úloha trvá
Uznesenie Č. 8/2017 - odpredaj pozemkov obce Záhorská Ves firme ENERITS.r.o.- úloha
trvá

3. Hodnotenie PHSR za r. 2016- poslanci obdržali monitorovacie správu PHSR za
rok 2016na pripomienkovanie. OZ schvaľuje Hodnotiacu - monitorovaciu
správu za rok 2016k PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022.Za: 9 poslancov

4. Správy komisií
Stavebná komisia - správu podal Pavol Danihel, komisia zasadala 25.04.17.Riešila sa aj
sťažnosť pani Terézie Húščavovej - obhliadka bola vykonaná p. Pavlom Danihelom
a stavebná komisia konštatuje, že sťažnosť je neopodstatnená.
Komisia životného prostredia nezasadala správa nebola podaná.
Kultúrno-športová komisia: správu podala Mgr. Malíková Gabriela - od posledného OZ sa
uskutočnili akcie: 04.04.oslobodenie obce - vystupovali deti zo ZŠ, 08.04.veľkonočné trhy
pred OÚ, kultúrno športová komisia ďakuje veľmi pekne DHZ Záhorská Ves za spoluprácu
a pomoc pri pripravovaní trhov, stavaní stanov. Komisia zasadala 12.04.17.Pripravované
akcie sú 16.04.17Kvetná nedeľa v kostole, 30.04.17stavanie máje pred OÚ - vystúpia deti zo
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ZŠ a hudobná skupina DUO LINZ, 14.05.17o 16,00hodine v KD DEŇ MATIEK - vystúpia
mažoretky MERCI, deti zo ZŠ a p. Mája Velšicová.
Finančná komisia: správu predniesla Ing. Bartalská Mária - komisia zasadala 20.04.17,kde
prerokovala porovnanie spotreby EEna verejnom osvetlení za rok 2015,2016,bola zistená
úspora na spotrebe EE za rok 2016v sume 1 755,73€ oproti roku 2015.V roku 2018majú
DHZ 135.výročie ich založenia pripravi sa brožúra, ktorú graficky a textovo spracuje p.
PhDr. Brezina Peter za dohodnutú odmenu 900€.Do rozpočtu 2018je potrebné zaradiť
rekonštrukciu kúrenie v KD, osvetlenie na Školskej ulici pri nových RD. Do KD sa dá ušiť
nová opona, ktorá bude stáť cca. 1500€a bude sa hradiť z plesových peňazí. Do rozpočtu
2017sa musí úpravou ešte zapracovať kotol na kúrenie do MŠ5000,00 €, nová zástavka pri
cintoríne, maľovanie zdravotného strediska vstupnej haly, maľovanie domu smútku vnútro
aj vonkajšia fasáda.
OZ berie na vedomie správy komisií, Za 9 poslancov.

5. Informácie starostu obce
Starosta informoval, že sa začína s verejným obstarávaním na rekonštrukciu ciest Sokolská
a Cintorínska, príde geodet najskôr cesty zamerať.

Elektrárne budú vykonávať vysoké napätie do zeme na pašoviskách, stÍpy odpredajú
obci za l€/kus, zabuduje sa aj optický kábel na internet a 300m VO, pri Klímovi bude
trafostanica, ďalej sa pôjde pri Povodňovom námestí k Jednote a napojí sa to na
pašoviská.
Zberný dvor - robia sa verejné obstarávania
Projekt zateplenie KD - bude rozdelený na dve časti - v prvej sa bude vykonávať
rekonštrukcia strechy a v druhej časti okná, dvere a fasáda.
V lete sa vymaľuje KD vlastnými zamestnancami (August-September 2017)
V ZŠ pod podlahou v telocvični opadáva strop - starosta zabezpečí stojky na podperu
a spolky môžu naďalej fungovať v telocvični po dohode s pani riaditeľkou ZŠ
Prebehlo výberové konanie na kamerový systém, vyhrala firma DATAONLINE,
Bratislava, celková cena prác bude 24 996,00€. Obec získala dotáciu 20 000,00
z MVSRa ostatné bude ako spoluúčasť obce.
OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou občanov s trvalým pobytom v obci Angern.
Poplatok za vystavenie preukazu je 30€. Platnosť preukazov bude od 01.07.2017do
30.06.2018.Za 9 poslancov.

OZ schvaľuje formu zabezpečenia pohľadávky pri projekte Zberný dvor - Záhorská Ves,
kód projektu 3100118B564a to formou Záložnej zmluvy, Za 9 poslancov.
OZ poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy o dielo s PhDr. Brezinom Petrom,
bytom Mokrý Háj. Predmetom zmluvy je vyhotovenie textu a podkladovej grafiky pre
tlač knihy z dejín a súčasnosti DHZ v Záhorskej vsi k 135. výročiu založenia. Za 9
poslancov.
OZ schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Skvalitnenie
technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves" realizovaného v rámci
výzvy na predkladanie žiadosti o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných
školách, kód výzvy IROP-P02-SC222-2016-13 z Integrovaného regionálneho operačného
programu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce:

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci d
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Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Za: 9 poslancov.

6. Žiadosti
Petrovič Zoltán - žiadosť na namontovanie VO - OZ schvaľuje žiadosť na namontovanie
verejného osvetlenia, Za 9 poslancov
Švarba Milan - žiadosť o prenájom pozemku - OZ neschvaľuje žiadosť na prenájom
pozemku p.č. 339/3 v katastrálnom území obce Záhorská Ves, OZ navrhuje a poveruje
starostu obce s rokovaním o možnom odpredaji pozemku. Za 9 poslancov
BIaška Peter - žiadosť na odkúpenie parciel (750/1 a 751/1) - OZ zamieta žiadosť na
odkúpenie pozemkov obce z dôvodu plánu prekvalifikovať danú parcelu na iný druh
pozemku (cestu) pri tvorbe dodatku k územnému plánu obce. Za 9 poslancov
BIaška Peter - žiadosť o prenájom pozemku - OZ zamieta žiadosť na prenájom pozemku
obce parc.č. 11354/3, Za: 9 poslancov
Stolnotenisový klub Záhorská Ves - žiadosť o finančný príspevok - OZ schvaľuje žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce vo výške 200€, Za 7 poslancov, Zdržal
sa 1poslanec (Havrilová Zuzana), Proti 1poslanec (Mária Bartalská)
Zdravotné stredisko - žiadosť na vymaľovanie vstupných priestorov strediska - OZ
schvaľuje žiadosť na vymaľovanie vstupných priestorov, Za 9 poslancov

7. Schválenie uznesení
Počas rokovania OZ bolo prijatých 11 uznesení.

8. Diskusia
Poslanci OZ schvaľujú ďalšie zasadnutie obecnej rady dňa 16.05.17 a zasadnutie OZ bude
23.05.2017.
Zuzana Havrilová sa ospravedlnila za neprítomnosť na minulom zasadnutí OZ.
Pani Bartalská Mária navrhla jarné upratovanie v obci, starosta osloví do 16.05.17 všetky
spolky aby sa do upratovania zapojili.
Pani Húščavová podala námietku voči vyjadreniu stavebnej komisie k jej podanej sťažnosti
a svoj problém predniesla OZ.

9. Záver
Starosta obce JUDr. B. Šimkovič ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Michaela Danihelová

Overili: ef' [.'
Havrilová ZU2a:nt;_j/;'l{" / '-- "

v t /
Ing, Bartalská Mária' h
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