Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 11.09.2018

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolór

obce

Poslanci: Bajtek Andrej, Danihel Pavol, Annušová Mária, Bartalský Peter, Havrilová Zuzana
Mgr. Malíková Gabriela, Ing. Bartalská Mária, Pupík Rastislav
Neprítomný: Nechala Stanislav
Overovatelia zápisnice: Havrilová Zuzana, Danihel Pavol
Zapisovateľ: Antaličová Anna

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh, správa kontrolóra
3. Správy komisií
4. Schvaľovanie predaja obecného pozemku na základe VO
5. Protest prokurátora - prijatie uznesenia
6. Informácie starostu
7. Žiadosti
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení

lO. Záver

Zápis z rokovania
l.Otvorenie

zasadnutia

Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných
o programe rokovania.

a informoval

Za: 8 poslancov
Neprítomný.

1 poslanec (p. Nechala)

4.Kontrola úloh a správa kontrolóra
Kontrolu úloh vykonala Mgr. Kaderová Rúth
Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou
Uzn. 74/;",.115- vypracovanie

dodatku

DICENTRA SK a.s. - úloha trvá

č. 2 - zmeny a doplnky územného plánu _ úloha splnená

Uzn. 32/2017 - Žiadosť na maľovanie Zdr.strediska - úloha trvá
Uzn. 65/2017 - zmena názvu ulice Moravská - úloha trvá
Uzn. 67/2017 - zriadenie zastávky na znamenie - úloha trvá
Uzn. 79/2017 - žiadosť občanov pri Trati /oprava cesty a rozhlas/ úloha trvá
Uzn. 84/2017 - odkúpenie pozemku vo vlastníctve p. Šteffeka - úloha trvá

ich

Uzn. 89/2017 - darovacia zmluva s Dicentrou SK a.s. - úloha trvá

3. Správy komisií
Stavebná komisia zasadala 15.08.2018 a prerokovala štyri žiadosti.
Bude sa robiť náter stlpov na colnici. Úprava a rekonštrukcia

prístrešku na colnici.

Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 10.9.2018 začala s prípravou rozpočtu obce na rok 2019.
Predseda finančnej komisie a starosta obce žiada občanov, spolky, aby do konca septembra 2018
podali návrhy do rozpočtu obce na rok 2019. Oznam hlásený miestnym rozhlasom a pridaný do
mobilnej aplikácie obce.
Kultúrno športová komisia informovala

o akciách:

Dňa ll. a 12.8. sa konala akcia Uhranský somíc
Dňa 29. a 30.9. Hody v obci
Dňa 21.10. Úcta k starším

OZ berie na vedomie správy komisií:
Za: 8 poslancov
Neprítomný:

1 poslancov (p. Nechala)

4.Schvaľovanie predaja obecného pozemku na základe VO
Na základe podmienok

obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku obce Záhorská Ves OZ

schvaľuje odpredaj majetku obce Záhorská Ves: pozemok registra

IJ("

v katastrálnom

území obce

Záhorská Ves, zapísaný na LV Č. 22 parc. Č. 564/4 výmera 695 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria výhercovi verejnej obchodnej súťaži:
Zuzana Látal, rod. Knapová, nar. 01.07.1961,

Obchodná 6, 040 11 Košice, za cenu 27.100 ť.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: U poslancov
Neprítomný:

1 poslanec lp. Nechala/

5. Protest prokurátora
Obecné zastupiterstvo:
1.

2.

Prerokovalo protest prokurátora Okresnej prokuratúry Malacky, Sasinkova č. 71,
01 Malacky, sp. zn. Pd 44/18/1106-7 zo dňa 26.07.2018 proti uzneseniu obecného
zastuoltersrva Záhorská Ves Č. 25/2018 zo dňa 17.04.2018.
Vyhovuje uvedenému protestu.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: J poslancov
Neprítomný:

1 poslanec lp. Nechala/

901

Obecné zastupiteľstvo
I.

al

opravuje uznesenie č. 25/2018 zo dňa 17.04.2018 nasledovne:

Vypúšta sa veta: "Poplatok

za vystavenie a predlženie preukazu je: 3 ("

bi Doplňa

sa: "Poplatok za vystavenie 1. preukazu na bezplatný prevoz kompou je 4,50 €.
Poplatok za predlženie platnosti preukazu je 6,50 €."

2.

al Vypúšťa sa: ,,- obyvatelia, ktorí nemajú vybudovanú
poplatok za znečisťovanie životného prostredia,"

žumpu prispievajú 21,- { ako ročný

t.' Nahrádza sa: ,,- občan sa musí preukázať riadnym vývozom fekálií minimálne 2x ročne
obcou, prípadne likvidáciou iným poskvtovaterorn tejto služby, resp. zákonom povoleným
spôsobom."
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní:

1 poslanec

lp.

Nechala/

6.1nformácie starostu
Starosta informoval

OZ o prácach na projekte rozkruhovania

TS, VNK, NNK Západoslovenskou

distribučnou, ktoré sa majú ukončiť do konca novembra, s tým, že rozkopané
pôvodného stavu.
Bol spracovaný elektronický

formulár

pozemky v obci dajú do

- realizačný projekt výsadby drevín na obecných pozemkov na

Hlavnej ulici, Stupavskej, v areáli základnej školy, detského ihriska a futbalového
sa mala začať realizovať v mesiaci október.
Starosta poďakoval občanom z ulice zo Zákostolia , ktorí si svojpomocne

ihriska. Výsadba by

vybudovali detské ihrisko.

OZ sa zúčastnila Natália Vajdečková, ktorá poďakovala OZ sa spoluprácu a pridelení finančných
prostriedkov

z rozpočtu obce na chod mažoretkového

mažoretiek ukončila, čím sa zrušil mažoretkový
Starosta Natálii Vajdečkovej a celej jej rodine
úspechy, ktoré dosiahli.

krúžku. Oznámila, že svoju funkciu vedenia

súbor MERe!.
poďakoval za 7 ročnú prácu, ktorú vykonávali a za

7.iadosti
Peter Vongrej, Hlavná 342/89, Záhorská Ves podal žiadosť o preplatenie
verejnom priestranstve.

použitého materiálu na

OZ berie na vedomie žiadosť p. Vongreja, bytom Záhorská Ves a zamieta ju v plnom rozsahu.
Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec
Neprítomní:

lp.

1 poslanec

Pupíkl

lp.

Nechala/

p. Zuzana Havrilová odišla zo zasadnutia OZ o 18.25 hod.
DHZ v Záhorskej Vsi predložil zápisnicu zo zasadnutia dňa 14.7.2018, kde bol za veliteľa hasičov
zvolený [l.ftiroslav Vrážel.
OZ schvaľuje p. Miroslava Vrážela ako veliteľa OHZO.

Za: 6

PO!

incov

Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec jp. Bajtekj

2 poslanci lp. Havrilová, p. Nechalaj

Neprítomní:

Starosta informoval

OZ o doložení investičného

stanoviska SVP, š.p. k memorandu

zámeru obytného súboru v Záhorskej Vsi a kladného

s p. Belešom a p. Brúderovou.

OZ berie na vedomie dodržanie podmienok

memoranda

medzi obcou Záhorská Ves, p. Brúderovou

a p. Belešom, pretože dodali vizualizáciu a stanovisko SVP, š.p. v stanovenej
podmienky memoranda.

lehote, čím splnili

Za: 6 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec jp. Bajtekj
Neprítomní:

2 poslanci jp. Havrilová, p. Nechalaj

Starosta informoval

OZ, že tento rok k 31.12.2018 končí nájomná zmluva s firmou FirstFarms Agra M

s.r.o., Malacky na prenájom obecných pozemkov na účely poľnohospodárskej

činnosti. OZ musí

schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov.
OZ schvaľuje Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce formou obchodnej
verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138j1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
v katastrálnom

území obce Záhorská Ves, zapísaný na LV č. 1097, 1958,2664,2700

688.512,70 m2 na poľnohospodárske

výmera

účely.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce budú po schválení obecným
zastupite'vtvorn zverejnené minimálne

na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do

obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej
{jha.

stránke obce. Minimálna

cena je 175

Za: 6 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec
Neprítomní:

lp.

Danihel!

2 poslanci jp. Havrilová, p. Nechalaj

OZ komisiu pre výberové konanie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce:
v katastrálnom území obce Záhorská Ves, zapísaný na LV č. 1907, 1958,2664,2700
688.512,70 m2 na poľnohospodárske účely.
Termín konania: 1.10.2018 o 10:00 hod. v budove Ocú.

aj predsr 'a komisie: Ing. Bartalská
bj členovia komisie p. Danihel Pavol, p. Viera Adámková
Za: 6 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec jp. Danihel!
Neprítomní:

2 poslanci jp. Havrilová, p. Nechalaj

výmera

S.Diskusia
p. Danihel Pavol navrhuje kontrolórke

obce odmenu 500,- eur v čistom za prácu a vypracovanie

projektov pre obec.
OZ schvaľuje mimoriadnu

odmenu hlavnému kontrolórovi

obce vo výške SOO Eur /netto/.

Za: 7 pos, ••ncov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní:

2 poslanci jp. Havrilová, p. Nechalaj

p. Danihel Pavol sa pýta či by obec Záhorská Ves nemohla vyvážať fekálie na ČOV z obce Suchohrad.
Starosta informoval,

že v obci Záhorská Ves sa vyváža každý deň 19 fekálov.

Obec Suchohrad má

vývozný deň v stredu, ale z dôvodu, že je čistička vždy po každej strede zanesená olejmi a rôznymi
nečistotami

oznámil starosta Záhorskej Vsi starostke obce Suchohrad, že pokiaľ si to nevyrieši

nebudú vyvážať na ČOV do Záhorskej Vsi. Do budúcnosti, aby si riešili kúpu fekálneho vozidla.
p. Annušová Mária oznámila, že zabezpečila hudbu na obecný ples v roku 2019 TIP Čáry za SOO,-€.
Starosta 0. formoval,

že na hasičskej zbrojnici pokračujú práce. Naši hasiči majú zabetónovať vjazd

a osadiť bránu. Fasádu urobí p. Hrazdil.
p. Kopinec sa pýta na väčší počet ohňostrojov

v obci počas roka.

Starosta odpovedal, že nevie o každom ohňostroji,

povolil jeden p. Lučanskému.

Kontrolórka obce dala schváliť plán uznesení OZ na 2. polrok 2018.
OZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

na 2. polrok 2018.

Za: 6 poslancov
Proti: 1 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec jMgr.

Malíkováj

Neprftorn-ií: 2 poslanci lp. Havrilová, p. Nechalaj
S.Schválenie uznesení
OZ schvaľuje prijaté uznesenia.

Počet :10.

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslanec
Neprítomní:

2 poslanci jp. Havrilová, p. Nechalaj

IO. Záver
Starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným

Danihel Pavol
Zapísala: Antaličová Anna

za ' asť.

