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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 20.06.2017 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Orgoňová Stanislava _
zaOcÚ
Poslanci prítomní: Annušová Mária, Bajtek Andrej, Bartalský Peter, Havrilová Zuzana, Bc.
Malíková Gabika, Nechala Stanislav, Pupík Rastislav
Poslanci neprítomní: p. Danihel Pavol, Ing. Bartalská Mária
Zapisovateľ: Orgoňová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Malíková Gabika, Nechala Stanislav
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh, správy kontrolóra
3. Správy komisií
4. Schvaľovanie preukazov na kompu - Rakúsko
5. Požiarna zbrojnica - p. Pažičanová
6. Informácie starostu
7. Schválenie uznesení
8. Diskusia
9. Záver

Zápis z rokovania:
Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania.
Za: 7 poslancov, 2 neprítomní

Kontrola úloh
Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh
Uzn .. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá
Uzn. 7412015 - vypracovanie dodatku Č. 2 - zmeny a doplnky ÚP - úloha trvá
Uzn. 81/2016 - OZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou ENERIT s.r.o. - úloha trvá
Uzn. 8/2017 - Odpredaj pozemkov obce Záhorská Ves firme ENERIT s.r.o. - úloha trvá /termín
do 31.10.2017/
Uzn. 24/2017 - Žiadosť na verejné osvetlenie p. Petrovič - úloha splnená
Uzn. 25/2017 - Žiadosť p. Švarba na prenájom - úloha splnená
Uzn. 3212017 - Žiadosť na maľovanie zdravotného strediska - úloha trvá
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Správy komisií:
Predsedovia komisií predniesli svoje informácie a správy

OZ uzn. Č. 39/2017 odvolalo predsedu komisie životného prostredia p. Bajteka lna vlastnú žiadosť/
a zároveň vymenovalo nového predsedu komisie ŽP p. Nechalu Stanislava. Súčasne zvolilo za
člena stavebnej komisie z radov obyvateľov obce p. Polákovú Adrianu. Platnosť od 1.7.2017.
Za: 7 poslancov, Neprítomní: 2

Uznesením č. 40/2017 OZ zobralo na vedomie informácie a správy KŠK a komisie ŽP

p. kontrolórka prečítala rozpočtové opatrenia a OZ uzn. Č. 41/2017 schválilo rozpočtové opatrenie Č.
2/2017. Za: 7 poslancov, neprítomní: 2
Zároveň OZ uzn. Č. 42/2017 a) zobralo na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu
obce Záhorská Ves za rok 2016, b)
Za: 7, neprítomní: 2

Učebne ZŠ projekt: /musí sa prijať nové uznesenie/
OZ uzn. č.43/2017 zrušilo uzn. Č. 30/2017 /nebola predtým uvedená spoluúčasť/
Za: 6, neprítomní: 2

OZ uzn. Č. 44/2017 schválilo nové uznesenie s doplnením sumy 10000 € na spolufinancovanie

p. Pažičanová:
sľúbila, že najneskôr do konca r. 2017 bude stavba požiarnej zbrojnice dokončená, bolo prijaté uzn.
č.45/2017, za: 7, neprítomní: 2

preukazy na kompu Rakúsko:
bude uzavretá dohoda medzi obcou Angern a Záhorská Ves platná od 1.7.2017 do 30.6.2018
p. Annušová - dajme to len do konca roka, aby sme to vedeli prehodnotiť. Prebehla rozsiahla
diskusia.
OZ uzn. Č. 46/2017 schválilo dohodu medzi obcami Angern a Záhorská Ves na prevoz kompou pre
občanov s trvalým pobytom v obci Angern za 50 % cenu. /vid' Dohodu/
Za: 5, neprítomní: 2, zdržali sa: 2 lp. Annušová, p. Havrilová/

Hosť p. Šimek Ivan:
Má záujem zrevitalizovať Slniečko /detské ihrisko/
Od obecného úradu bude určite podpora

Žiadosť o prenajatie priestoru ·bufetu na ihrisku pani Guthovej
Zatiaľ prebehla len diskusia, pani Guthová pošle podnikateľský zámer
Treba akceptovať existujúce futbalové kluby
Dorieši sa to v katastri

OZ berie na vedomie túto skutočnosť - za 5 poslancov, proti 2 !Malíková, Nechala!

Žiadosť p. Poláka o odkúpenie obecného pozemku
najskôr sa musí dať vypracovať znalecký posudok
OZ uznesením Č. 48/2017 berie na vedomie žiadosť p. Poláka Štefana a poveruje starostu
obce vypracovaním znaleckého posudku za: 7 poslancov
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Žiadosť p. Višváderovej Slávky - rampa pred vstupom na ihrisko Ivozenie odpadul
Prebehla diskusia, preberie sa to na budúce OZ

Kúrenie v KD, budovy obecného úradu
Starosta informoval poslancov o možnosti kúrenia "klímou", bolo by to lacnejšie
Prebehla rozsiahla diskusia na túto tému, bude predložená ponuka

Robí sa pasportizácia obce, bude možnosť vyjadriť sa k tomu, bude realizačný projekt k tomu

Rekonštrukcia cesty na Sokolskej - čaká sa na projekt

p. Bajtek: DHZ Záhorská Ves - boli na taktických cvičeniach povodňových, kde boli vyhodnotení
ako najlepší z okolia Malaciek

p. Vidová: v uličke zmizol zemný val, ktorý ochraňuje cestu a ich nehnuteľnosť, cesta sa rozšírila
a autá chodia takmer až po plote. Bol tam val, ktorý mal svoj význam. Žiadali OÚ, aby sa tam ten
val vrátil.
Starosta: bude Vám odpovedané, stavebná komisia urobila záver

Schválenie uznesení a záver

V priebehu rokovania bolo prijatých 11 uznesení IUzn. č. 49120171
Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Orgoňová Stanislava j
Overovatelia: Mgr. Malíková Gabika II1Jq /lY}) /~

Nechala Stanislav

V Záhorskej Vsi, dňa 30.06.2017
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