Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupitel'stva
Záhorská
konaného dňa 23.05.2017 (o 17.14 Obecný úrad ZV)

Prítomní:

JUDr. Boris Širnkovič, Mgr. Kaderová

Rúth - kontrolórka

Poslanci prítomní: AI1J1Ušová Mária. Bajtek Andrej. Bartalský
Stanislav. Mgr. Malíková Gabika, Pupík Rastislav
Neprítomný:
Ing. Bartalská Mária, Havrilová Zuzana
Zapisovateľ:
Adámková Viera
Overovatelia zápisnice: Bartalský Peter. Danihel Pavol
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth
Program:
l. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správy komisií
4. Schvaľovanie preukazov
5. Informácie starostu
6. Schválenie uznesení
7. Diskusia
8. Záver

Ves

obce.

Peter, Danihel Pavol. Nechala

na kompu

Zápis z rokovania:
1.0tvorenie
zasadnutia
Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a zároveň sa
ospravedlnil
za meškanie. ktoré bolo spôsobené tým, že bol riešiť autobusovú
zastávku
Stroj stav a otočiska autobusov. Majiteľ pozemku pod zastávkou bude budovať parkovisko.
Zastávka sa presunie pred bytovku .Radomy".
Ďalej informoval poslancov o programe rokovania. ktorý následne schválili.
Za: 6 poslancov
zdržal sa: 1
chýba: 2
Za overovateľov
Za: 7

zápisnice z OZ boli navrhnutí poslanci
zdržal sa: O
chýba: 2

p. Bartalský

a Danihel.

2. Kontrola úloh
Mgr. Kaderová
predniesla
kontrolu úloh
Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá
Uzn. 74/2015 - vypracovanie dodatku č.2 - zmeny a doplnky územného plánu - úloha trvá
Uzn. 81/2016 - OZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou ENERIT S.r.o. - úloha
trvá
Uzn. 8/2017 - odpredaj pozemkov
(termín do 31.10.2017)

obce Záhorská

Uzn. 31/2017 - zmluva na vypracovanie
úloha splnená.

Ves firme ENERIT

textu a podkladovej

Poslanci vzali správu na vedomie za: 7. zdržal sa O. chýba 2.

s.r.o. - úloha trvá

grafiky pre tlač knihy o DHZ -

3. Správv komisií:
Kúlturno-športová

komisia:

Zhodnotila priebeh akcií - Stavanie máje, Deň matiek.
Informovala o najbližších kultúrnych akciách:
31.05.2017 - uctenie si pamiatky Ľudovíta Štúra - 10.30 hod. pri KWS
3.06.2017 - oslava MDD - futbalové ihrisko o 15.00 hod.
10.06.2017 - Pohár Merci mažoretky - KD.
Starosta obce poďakoval kultúrno-športovej komisií za dobrú organizáciu a zvládnutie Dňa
matiek.
Stavebná

komisia:

p. Danihel informovalo 6 žiadostiach ohľadne stavebných vecí.
V žiadosti p. Vida - uviesť cestu po rozkopávke susedov do pôvodného stavu - bolo p.
Vidovi oznámené. že pozemok je v pôvodnom stave. nakoľko ochranný val bol vytvorený
vekom a uvedená cesta nie je nikde vedená ako oficiálna cesta.
Ostatné žiadosti boli vybavené kladne, nakoľko sa týkali ohlášok drobných stavieb a úprav.
fasády či výmena strešnej krytiny, vybudovanie žumpy.

Komisia ŽP - mali zasadnutie neoficiálne bez zápisu. p. Bajtek, ale upozornil, že prešli
dedinu a opäť je veľa pozemkov zarastených burinou. žiada rozposielať listy majiteľom, že sú
povinný ich udržiavať (kosiť). značný počet miest z odpadom. Komisia ŽP pripraví zoznam
pozemkov. aby bolo možné identifikovať majiteľov.
a konci ulice L. Poppovej - naši spoluobčania robia opäť smetisko. Starosta informoval
o tom, že obyvatelia spomínaných domov majú termín na odstránenie smetia do konca týždňa.
Odhadol to tak cca na tri vlečky traktora.
komisia - správa nebola podaná. nakoľko Ing. Bartalská sa zo zasadnutia OZ
ospravedlnila a nepoverila nikoho na podanie správy.

Finančná

Starosta obce poďakoval komisiám za prácu.

uz č. 34/2017
4. Schval'ovanie

- OZ berie na vedomie správy komisií.

preukazov

za: 7. zdržal sa O. chýba 2.

na kompu

Poslanci žiadajú v dohode s rakúskou stranou vložiť do bodu 2 - identifikovať čo bude
rakúska strana robiť. aspoň približne vyčísliť aj finančne.
Schválili bezplatné preukazy od 1.07.2017 - 30.06.2018 pre občanov z trvalým pobytom
v Záhorskej Vsi za splnených podmienok:
- vyplatené dane a poplatky, ako aj poplatky za vývoz fekálu. známka za preukaz je 3.- E.

uz č. 35/2017

- OZ schválilo bezplatný prejazd kompou občanom ZV s trvalým pobytom.

-

za: 7. zdržal sa O. chýba 2

5. Informácie starostu
Pozvanie NELL KAPITAL - ohľadne vymáhania pohľadávok - zástupca firmy podal
správu o prebiehajúcich
exekučných konaniach a informoval poslancov otom, aký je
postup pri vymáhaní pohľadávok. Tiež žiadal o doplnenie podkladov pri 30 dlžníkoch.
Ďalej informoval. že pri podpísaní Zmluvy o spolupráci a účtovaní paušálu napr. 300,EUR ročne. nie sú také vysoké sadzby pri vyčerpaní. ako keď počítajú hodinovú sadzbu
za právne a konzultačné služby bez podpísanej zmluvy.
Starosta obce ďalej informovalo:
- cez víkend sa začnú rozvážať zberné nádoby na papier - do každej domácnosti sa
budú odovzdávať a vývoz papiera bude l x za 2 mesiace. v obci sa zrušia zberné
miesta a ostanú len kontajnery na sklo. šaty a bioodpad.
avrhol vybudovanie rampy na vstupe pri futbalovom ihrisku - z dôvodu nelegálneho
vývozu do kontajnera na bioodpad a robenie neporiadku okolo kontajnera.
Cesta Moravská ulica - vlastník p. Štefek - súhlasí s predajom OCÚ vr. 2018, preto
starosta navrhuje predbežne spraviť zmluvu o budúcej zmluve. p. Štefak sa má dostaviť
na OCÚ a dotiahnuť detaily.
Odovzdal poďakovanie p. farára za poskytnutú dotáciu na r. 2017.
Poďakoval p. riaditeľke MŠ - Jane Soboličovej a p. Bajtekovi za vydanú brožúru k 70.
výročiu otvorenia materskej školy a zároveň pozval prítomných na 2.6.20 l 7 do MŠ.
Mechanizmy
- traktor jeden komplet zrepasovaný,
druhý pokazená lyžica. Raider
kosačka v servise.
Problémoch s ustavičným dovozom odpadu z Rakúska a následne vývozy vlečky. toto
robia stále tí istí občania obce.
Kúrenie v KD - o ponuke na vykurovanie úspornými plynovými žiaričmi bez kotolne
na 25 OOO.-€. treba vypracovať plynovú projektovú dokumentáciu.
Žiariče postupne
otepľujú vzduch v okolí. nastavením termostatu na požadovanú teplotu. v prípade
realizácie kúrenia týmto spôsobom odpadne funkcia kuriča v KD. P. Bajtek navrhol
osloviť aj ďalšie firmy s podobnými vykurovacími telesami a zistiť cenové ponuky.
OZ konštatovalo. že kúrenie v KD je prioritou a finančná komisia by mala počítať
minimálne so sumou 20 OOO.-€. tento rok by sa kúrenie malo spraviť. keď budúci rok
chce obec robiť fasádu na KD.
Žiadosti o finančný príspevok pre mal. kadetku v mažoretkovom
súbore Merci Ninu
Nerádovú. mažoretku. ktorá postúpila na majstrovstvá Európy do Talianska. Obecná
rada navrhla a OZ súhlasilo s príspevkom vo výške 650.- E.

uz

č. 36/2017 - schválenie

žiadosti o finančný príspevok.
za: 7. zdržal sa: O. chýba 2

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 23.05.2017 :
UZ č. 34/20 17 - OZ berie na vedomie správy komisií.
UZ č. 35/2017 - OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou
v Záhorskej Vsi.

pre občanov

UZ č. 36/2017 - OZ schvaľuje žiadosť o mimoriadny finančný
Európy.
UZ č. 37/2017 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet 3.

s trvalým

príspevok

pobytom

na Majstrovstvá

-__

Diskusia:
p. Vidová, mala dotaz, že posielali žiadosť o Štátny stavebný dozor v ich stavebnej veci _ p.
Danihel jej oznámil. že žiadosť bola postúpená na Stavebný úrad p. Vlčkovej.
p. Bothhová za Jeseň života informovala. že garáž je objednaná. zaplatená, požiadala. aby
každé 2 týždne jej boli poslaný chlapi na pokosenie areálu .. Ďalej že majú voľné l miesto
klientky. 1 miesto pre opatrovateľku a odchádza aj zdravotná sestra. Pod'akovala za gumy na
služobné auto a prezutie.
OZ sa dohodlo na konaní nasledujúceho zasadnutia obecnej rady na 13.06.2017 a obecného
zastupiteľstva na 20.06.2017.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Adámková Viera

Overovatelia: Bartalský Peter
Danihel Pavol

V Záhorskej Vsi. dňa 29.05.2017

