Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská
konaného dňa 5.03.2019 (o 18,12 Obecný úrad ZV)

Ves

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce,
Poslanci prítomní: Annušová Mária, Blaška Peter, Kaderová Soňa, Mgr. Klík Viktor, Korych
Jaroslav, Lučanský Martin, Lučanský Peter, Nechala Stanislav, Nerád Samuel
Neprítomný: /
Zapisovateľ: Adámková Viera
Overovatelia zápisnice: Blaška Peter, Kaderová Soňa
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth
Program:
l. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správy komisií
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 - "Oprava havarijného stavu kompy"
5. Žiadosti - podnet na zmenu ÚP obce 3x, premiestnenie hasičskej techniky, zvýšenie
stravnej jednotky ZŠ, prenájom priestorov
6. Predaj pozemkov pod bytovkou - Školská ul.
7. Informácie starostu obce
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver
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 zasadala obecná rada a zdržali sa.
Informoval poslancov o programe rokovania, ktorý následne schválili.
za: 9
zdržal sa: O
nepr.: O
Za overovateľov zápisnice z OZ boli navrhnutí poslanci p. Blaška a Kaderová Soňa.
za: 7
zdržal sa: 2
nepr.: O
2. Kontrola úloh
Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh
Uzn. 32/2017 - žiadosť na vymaľovanie ZS - úloha trvá
Uzn. 6512017 - zmena názvu ul. Moravská - úloha trvá
Uzn. 6712017 - zriadenie autobusovej zastávky na znamenie - úloha splnená
Uzn. 84/2017 - odkúpenie pozemku vo vlast. P. Šteffeka - úloha trvá
Vzn. 15/2019 - odpredaj vozidla VW Golf - úloha trvá
Uzn. 17/2019 - odchyt psov p. Šéryová - úloha trvá
Poslanci vzali správu na vedomie za : 9, zdržal sa O, nepr.: O
3. Správy komisií:
Finančná komisia:
Správu predniesol Mgr. Klik - zasadala 4.03.2019 riešila nasledovné body:
l. Oprava kompy pre obnovenie licencie 50 000,- € s DPH

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Havarijná oprava kotla ZS byt 2 042,- € s DPH
Dýchacie prístroje DHZ l 200,- € s DPH
Návrh p. Bajteka ako zástupcu FK pri kontrole pokladní
Oprava ciest V jertáši a Moravská
Žiadost' jedálne ZŠ - mlynček na mäso
Rôzne

1. Oprava kompy sa uskutoční výberovým konaním, otváranie obálok bude 15.03.2019,
členovia komisie: Kaderová S. (predseda), Bajtek, Annušová, Búdová (náhradník).
2. Oprava kotla schválili výmenou z rozpočtovej položky 635006-4 údržba budovy obce
vo výške 2 042,- €.
3. Komisia navrhla úhradu nákupu dýchacích prístrojov pre DHZ vo výške 12000,- €
s DPH z rozpočtovej položky 633006-17 vianočné ozdoby. Túto položku v prípade
potreby vie FK do konca roka navýšit'.
4. Komisia navrhla p. Bajteka za zástupcu FK pri kontrole pokladní obce podl'a plánu
kontrolóra obce. Kontrolórka obce p. Kaderová upozornila FK, že onaje poverená
starostom obce a musí dodržiavat' mlčanlivost', nemôže sa pri kontrole zúčastňovat'
niekto iný, predkladá správu z kontroly a tiež o tom, že správu má najskôr vidiet'
starosta obce a následne OZ. Ale oboznámila FK, že môžu nezávisle od nej robit'
kontrolu pokladní OCÚ, avšak OZ musí schválit' zástupcov, ktorí toto budú
vykonávat'. OZ schválilo mandát na výkon nezávislej kontroly pokladní pokladní OCÚ
- Mgr. Klik ap. Bajtek. (schválené Uz. č. 22/2019).
5. Komisia navrhla vypracovat' plán opráv havarijných stavov ciest v obci a systematicky
ich opravovat'.
6. FK navrhuje zakúpenie mlynčeka na mäso pre jedáleň pri ZŠ z položky vianočné
ozdoby.
7. FK navrhuje zakúpenie 8x GPS čipov do služobných áut, traktorov a kosačiek,
nakol'ko z praxe iných úradov sa ukázala nižšia spotreba PHM, l'ahšie spracovanie
knihy jázd.
8. FK navrhuje spravit' prehl'ad stavu nehnutel'ného majetku obce a postupne vypracovat'
spolu so stavebnou komisiou systematický plán opráv.
Starosta doplnil informáciu o kompe, že oprava je nevyhnutná pre obnovenie licencie,
robí sa to každé štyri roky. Musí sa spravit' výmena nájazdov, až po vytiahnutí na súš sa
vlastne ukáže celkový rozsah potrebných opráv. Oprava musí spÍňat' podmienky
Plavebnej správy. Poslanci si musia príst' preverit' stav po vytiahnutí osobne - zdôraznil
starosta.
Starosta zist'oval ohľadne GPS čipov a informoval, že náš občan p. Kozica podniká
v tomto odbore, prinesie a odprezentuje mu cenu a všetko ohľadne týchto čipov. Bol
v susednej obci pozrieť ako to vyzerá, myslí si, že je to dobrá vec, zatial' predbežne bude
treba cca 200 €/kus ako prvotná investícia a potom mesačný poplatok cca 10 €/kus.
Bližšie informácie podá až po stretnutí.
Kúlturno-portová komisia:
Správu predniesol p. Korych - komisia zasadala 1. a 5.03.2019
KŠK zhodnotila priebeh akcie - XX. Reprezentačný ples - ako úspešne zvládnutý, o čom
svedčia aj pozitívne ohlasy zúčastnených. Našli aj zopár postrehov, ktoré do budúcna treba
zlepšiť. Poďakoval všetkým, ktorí sa na prípravách zúčastnili.
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Informovala o pripravovaných kultúrno-športových akciách:
Pálenie Moreny, halovú súťaž DHZ, Vel'konočné trhy, kvetnú nedel'u, stavanie máje, Deň
matiek, oslavy MDD, Jánske ohne a vyvrcholením bude v dňoch 10 - ll-teho augusta 2019
Dni Úhranského sumka.
Starosta obce poďakoval kultúrno-športovej komisií a aj ostatným členom OZ za dobrú
organizáciu a zvládnutie Xx. Reprezentačného plesu, podotkol, že napriek tomu, že väčšina
poslancov OZ bola nových zvládli to za pomoci starších poslancov výborne. Tiež uviedol, že
hostia z Rakúska boli veľmi prekvapení a spokojní s úrovňou a kvalitou plesu.
Stavebná komisia:
p. Blažka informoval, že komisia nezasadala, ale on bol po zime obzriet' cesty v obci a treba
si sadnúť nad to a poriešiť, ktoré cesty sa budú opravovať prioritne a ktoré postupne, aby sa
spravil plán podľa stavu a naliehavosti.
Starosta obce v tomto bode informoval OZ ohl'adne areálu "sušičky" a plánovanej výstavby
novou majitel'kou, zámer je vybudovať tam aj rekreačné centrum a tiež zámere s colnicou
a Úhranským múzeom v nej. Po dobudovaní by bolo možné objekt zbúrať a múzeum
presťahovať do nového objektu. Zatiaľ je to, ale všetko ešte v štádiu rokovaní o úpravách
územného plánu obce.
Komisia ŽP:
Správu predniesol p. Lučanský Peter - komisia zasadala 8.02.2019 - dôvodom stretnutia boli
ilegálne skládky na ul. L. Poppovej, V Majeri a Hlavná - za domom p. Jána Danihela (oproti
škole). S občanmi na týchto uliciach (pôvodcami skládok) bolo dohodnuté, že odpad
vyzbierajú a umiestnia na jedno miesto, kde budú odstránené. Skládka za domom p. Danihela
bude na dlhšie vyriešenie, nakoľko je to problém niekol'kých rokov.
Navrhol finančnej komisii zakúpenie troch bezpečnostných kamier a piatich fotopascí, ktoré
by sa rozmiestnili na tieto rizikové oblasti. Kamery navrhuje komisia umiestnit' na železničnú
stanicu, do majera a na Slniečko. Komisia ŽP spraví prieskum na cenové ponuky na
fotopasce.
Starosta obce v tomto bode informoval, že skládky po navŕšení a vyzbieraní občanmi, budú
odvezené vlečkou obce, za ktorú si občania budú musieť zaplatiť.

uz č. 21/2019

- OZ berie na vedomie správy komisií.
za: 9, zdržal sa O, nepr. O
UZ č. 22/2019 - OZ schval'uje mandát na vykonávanie finančných kontrol pokladní obce pre
Mgr. Klika a p. Bajteka.
za: 9, zdržal sa 0, nepr.
4. Schválenie rozpočtového

opatrenia

č. 2 - oprava kompy - info pri UZ

Č.

35/2019

5. Žiadosti
Zmena Územného plánu obce
3 x-p. Aksamitová, Bobák, Šesták
UZ č. 23/2019 - OZ berie na vedomie žiadosť o aktualizáciu ÚP obce - p. Aksamitová,
Gaváčová.

°
za: 9, zdržal sa: O. nepr.: °
UZ č. 25/2019 - OZ berie na vedomie žiadost' o doplnenie zmien ÚP obce - p. Šesták.
za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:
UZ č. 24/2019 - OZ berie na vedomie žiadosť o zmenu ÚP obce - p. Bobák.

za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:

°

~~0

°

Premiestnenie hasičskej techniky
Firma Aplitec s.r.o. žiada o premiestnenie hasičskej techniky z areálu, kvôli začiatku búracích
prác a rekonštrukcie.
DHZ sú oboznámení s týmto, musia dobudovat' vstup do novej hasičskej zbrojnice, hasiči +
rybársky spolok - najskôr treba zabetónovat' okraje vchodu, navoziť drt' - užabovat'
a následne povrch zabetónovat' - práce budú ukončené najneskôr do konca 4/2019. Starosta
zdôraznil urýchlenie prác!
UZ Č. 26/2019 - OZ berie na vedomie žiadost' firmy Aplitec s.r.o.
za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:

°

Školská jedáleň - žiadost' na nákup vybavenia kuchynským riadom - taniere, príbory,
naberačky ... jedáleň z tejto žiadosti nepožaduje nič, len potrebuje nový mlynček na mäso
v hodnote 500,- E (nakol'ko majú 30r. a nefunkčný).
OZ súhlasilo s nákupom mlynčeka na mäso v hodnote 500,- E.
UZ Č. 27/2019 - OZ schválilo nákup mlynčeka na mäso pre školskú jedáleň.
za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:

°

Prenájom priestoru KWS - Ardel s.r.o.
Priestory v KWS po bývalej pekárni - otvorenie tetovacieho salónu.
Momentálne sú priestory využívané pre potreby fitnescentra. Nakol'ko v priestoroch nie je
natiahnutá voda, OZ si myslí, že tieto priestory nie sú vyhovujúce pre potreby tetovacieho
salónu, sú preto za to, aby ostali priestory aj nad'alej využívané občanmi ako súčast' fitnescentra.
OZ nie je proti tetovaciemu salónu, ale je potrebné nájst' iné priestory.
UZ Č. 28/2019 - OZ zamieta žiadost' o prenájom priestorov KWS na účely tetovacieho salónu.
za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:

°

Školská jedáleň - návrh na zvýšenie stravnej jednotky. Kontrolórka obce informovala, že túto
žiadost' vziat' na vedomie, ale zvýšenie stravnej jednotky v školskej jedálni sa musí upravit'
Dodatkom Č. 6 k VZN Č. 3/2008, ktorý bude vyvesený lOdní na pripomienkovanie a potom
bude schválený.
UZ Č. 29/2019 - OZ berie na vedomie žiadost' o schválenie zvýšenia stravnej jednotky
v školskej jedálni.
za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:

°

Žiadost' p. Blašku Petra spolu s družkou - osadenie dopravnej značky "Zákaz vjazdu" na
príjazdovú cestu z Hlavnej ul. smerom na hrádzu (pri krčme Daure). p. Blaška argumentoval
tým, že cestu si dal na vlastné náklady upravit', jazdia tam autá s cudzími značkami, zgrupujú
sa pri bunkre fet'áci a iné podozrivé živly. Chcel by osadit' zákazovú značku s dodatkom vjazd
povolený pre hasičov, sanitky a majitel'ov pozemkov nachádzajúcich sa v tomto pásme. Značku
si zakúpil na vlastné náklady a aj ju osadí na svoje náklady. Navrhuje aby sa to riešilo ako pri
KD, kde vodiči tiež rešpektujú zákazovú značku s dodatkom, že to OZ schválilo.
UZ Č. 30/2019 - OZ súhlasí s osadením dopravnej značky "Zákaz vjazdu" a následne požiada
dopravný inšpektorát o stanovisko.
za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:

°

Prenájom priestorov Expresso - prišli 2 žiadosti, treba vyhlásit' Verejnú sút'až.
p. Klik navrhol, že pred vyhlásením VS sa OZ musí dohodnút' čo - akú prevádzku v priestoroch
chce pre občanov, nakoľko iné náklady na opravu vzniknú pri zriadení Večierky a iné pri
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reštaurácií. Prišla žiadosť na zriadenie Večierky - p. Havrilová a na zriadenie Pizzerie _ p.
Rittová. Obe záujemkyne si priestory boli pozrieť, vedia vakom stave sa nachádzajú.
V prípade, že bude zriadená Večierka, starosta obce bude trvať na tom, aby bol zákaz predaja
alkoholu, aby tam nezačali občania na verejnom priestranstve popíjať alkohol a robiť
výtržnosti. Taktiež podotkol, že obec financie na úpravu priestoru nemá a nájomca p. Havrilová
si to bude musieť upraviť na vlastné náklady. P. Havrilová si je vedomá, že náklady na opravu
by znášala vo vlastnej réžií. Ďalej navrhlo OZ, aby sa prístavba vo dvore ponúkla fy ARDEL
s.r.o. na vybudovanie tetovacieho salónu.
Kontrolórka obce informovala OZ, že ak by nájom za priestor nepresiahlo sumu 5 000,- €, môže
sa prenajať priestor bez vyhlásenia Verejnej sút'aže, ale ak je čiastka vyššia ako 5 000,- € musí
sa vyhlásiť Verejná súťaž.
p. Nechala upozornil, že v žiadosti p. Havrilovej, je veta, že žiada prenajat' priestory Expressa
za cenu prenájmu priestorov v KWS. P. Adámková informovala, že v KWS je plocha 35,33 m2
a 1m2 je za 4,25, čo mesačne robilo 150,- € nájom + 50,- € služby a Expresso je 52,56 m2
a 1m2 je za 7,58 m2, čo mesačne bolo 398,33 € + 166,- € služby. V Expresse je vyššia cena za
1 m2 nakoľko priestory vo dvore využívané pre potreby nájomcu sa nezapočítavali do plochy
nájmu (52,56 m2 je len vnútrajšok). Starosta navrhol 3 možnosť- vybudovanie banketovej
miestnosti.
Žiadosti sa odkladajú na d'alšie zasadnutie OZ, s tým, že sa oslovia občania a OZ dohodne
podmienky čo ako a vyhlási sa Verejná súťaž už na konkrétne zadanie k prenájmu priestorov.
UZ č. 31/2019 - OZ berie na vedomie žiadosť p. Havrilovej o prenájom priestorov
za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:
UZ č. 32/2019 - OZ berie na vedomie žiadost' p. Rittovej o prenájom priestorov

°

za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:

°

p. Adámková informovala OZ o prenájme predajne Mäso - údeniny Berto, ktorý postupuje
prenájom tretej osobe p. Hanzlovičovej Márií. Predajňa bude zachovaná, upravili sa otváracieho
hodiny, s tým, že bude popoludní otvorená a cez obed zatvorená. Nájomca potrebuje súhlas
vlastníka nehnuteľnosti. OZ súhlasilo.
UZ č. 33/2019 - OZ udeľuje súhlas nájomcovi na prenájmom predajne Mäso - údeniny _ p.
Hanzlovičovej Márii.
za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:

°

6. Predaj pozemkov pod bytovkou Školská ul.
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 6 bytov v ZV, Školská ul. Záhorská
Ves, žiadajú predaj časti pozemku za osobitný zrete!' a čast' za cenu zo znaleckého posudku.
Starosta obce informoval OZ, že je proti predaju pozemku za osobitný zretel', nakol'ko sa jedná
o 800 m2, zabránilo by sa tým napr. rozšíreniu školského dvora, informoval OZ, že zo zákona
sú viazaní nakladať s majetkom obce hospodárne a tiež im oznámil, že určite nie je jedno či
obec dostane za pozemky 1€, alebo napr. 16 000 € pri najnižšej cene zo znaleckého posudku
napr. 20 €, súhlasí s predajom pozemku len pod garážami za osobitný zretel', nakol'ko garáže
tam stoja už niekol'ko rokov. Informoval, že treba dat' urobiť znalecký posudok s presným
zameraním pozemkov.
Zástupca Spoločenstva 6 bytov p. Očenáš informoval, že chcú kúpiť pozemky pod garážami,
prístupovú cestu, prístup k žumpe a okolie bytovky, ktoré využívajú ako dvor. Nakol'ko chcú
investovať do opravy plotu a prístupovej cesty popr. vybudovania (spevnenia) plochy
parkoviska a nechcú investovať financie do cudzieho majetku. Ostatné plochy by boli ochotní
kúpiť za cenu zo znaleckého posudku.

Zástupca starostu p. Lučanský Martin - informoval prítomných o tom, že na predchádzajúcom
zasadnutí OZ dostali clo rúk Žiadost' s plánikom vyznačených plôch pozemkov, po preskúmaní
upravili plochy, čo by navrhovalo OZ a vyznačili úpravy. Keďže táto informácia bola pre
zástupcu Spoločenstva 6 bytov nová, musí s ňou oboznámiť aj ostatných majitel'ov bytov
a oznámia výsledok dohody OZ komisií.
Prítomní hostia protestovali, že nakoľko sú to pozemky obce, aby sa to nepredávali za osobitný
zreteľ, zdôvodňovali to tým, že občania pri kúpe pozemku na RD tiež nekupujú pozemok pod
RD za trhovú cenu a ostatnú plochu za l€, kupujú celú plochu ako stavebnú parcelu popr.
pozemok za cenu zo znaleckého posudku. Spustila sa živá debata, kde poslanci OZ _p.
Annušová, Blažka, Nechala namietali, že sa môže spustit' ret'azová reakcia a všetci občania,
ktorí majú vybudované prístupové cesty k svojim nehnutel'nostiam cez obecný pozemok alebo
napr. upravené predzáhradky na pozemkoch obce budú chciet' tieto plochy za osobitný zretel'.
OZ sa nevedelo dohodnút' na ďalšom postupe, preto je dôležitá ešte d'alšia debata oh1'adne tohto
bodu po vyjadrení sa Spoločenstva 6 bytov.

uz č. 34/2019 - OZ schval'uje predajnú cenu za pozemok Spoločenstvu 6 bytov minimálne vo
výške stanovenej znaleckým posudkom.
Za: 3, proti: O,
zdržal sa: 6 (Kaderová, Nerád, Lučanský M., Lučánský P., Korych, Klik)
UZ č. 34/2019 - nebolo prijaté
p. Klik navrhol, že do budúceho zastupite1'stva si komisie OZ pripravia alternatívne návrhy
riešenia tejto Žiadosti.
7.Informácie starostu obce:
- o poďakovaní p. farára Libiča za príspevok obce z rozpočtu na r. 2019
- o príprave stavby mostu cez rieku Morava v oblasti mimo obce a Angernom. Iniciatíva vyšla
pravdepodobne z Rakúskej strany, nakol'ko zatial' je to v štádiu rokovaní s BSK, žiadne iné
úrady a obce nie sú oficiálne informované. Starosta oznámil, že poslal na BSK list, kde
vyjadril svoj nesúhlas so stavbou mostu mimo územia dediny, nako1'ko je to chránené územie
v stupni 5, Rakúšania tam nemajú chránenú oblast', ale my áno. Rakúska strana je zase proti
mostu priamo cez dedinu Angern. Starosta argumentoval aj tým, že v prípade mostu mimo
obec by sme prišli o zisky z kompy, čo by obmedzilo podstatne rozpočet obce, nebolo by na
rozvoj obce a stali by sme sa opät' zánikovou obcou. P. Annušová navrhla na zváženie od
1.06.2019, zrušenie bezplatných kartičiek pre rakúske obce, nakol'ko ked'že rakúska strana má
vytýčenú predpokladanú trasu mostu o tomto vedela a pripravovala sa , tiež uviedla, že
porušili zmluvu o vydávaní bezplatných kartičiek, lebo ich vydali aj pril'ahlým obciam.
Náklady na kompu vo väčšej miere znáša naša obec a nevydávame pril'ahlým obciam
bezplatné kartičky, ale len občanom s trvalým pobytom v obci.
OZ má obavy, že v prípade výstavby mostu sa zvýši frekvencia áut cez dedinu alebo mimo
nej. Starosta ich ešte raz zdôraznil, že táto výstavba, je zatial' na úrovni županov, nič oficiálne
na obec neprišlo. Starosta prečítal list, ktorý bol zaslaný na BSK priamo p. Dropovi, ktorým
ho informuje, že trasa cez ktorú uvažujú o výstavbe mostu, je chránené územie st. 5.
Vyzval poslancov, aby si premysleli a teda zvážili zrušenie bezplatných kartičiek cez kompu,
čas je do konca j úna.
- problémy s odpadom, kde informoval, že aj napriek triedeniu odpadu sa zvyšujú poplatky za
skladovanie komunálneho odpadu, doteraz sme za skladovanie odpadu platili 5€/tonu a po
novom to bude 7€/tonu. Limity sú nastavené dost' vysoko, zatial' sme v limite ostáva u nás cena
7€/tonu. Problémy s týmto vzniknuté budú riešit' starostovia okolitých obcí, nakol'ko to vyzerá
tak, že čím viac triedime, tým viac platíme.
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- o stretnutí spolku Dolné Záhorie, ktorého obec je členom a možnosti získania príspevku pre
Jeseň života až do výšky 50 000 €.
- o návšteve veľvyslanca SR vo Viedni jeho excelencii p. Mišíka, ktorému starosta predniesol
problém s výstavbou mostu. Pán vel'vyslanec požiadal starostu o rozhovor s ním.
- vyzval OZ, aby pomohli stavebnej komisii pri výbere ciest a budov, ktoré by bolo treba
pOOpravovať a zrekonštruovať, nech sa podiel'ajú a spoločne určia a vyberú prioritné.
- 11.03.2019 príde p. Smetana, ktorý spolupracuje s obcou na ÚP, kto má záujem môže sa
zúčastniť rokovania s investorom ohľadne úpravy územného plánu v oblasti "sušiarne".
- otázka na starostu obce - prečo sú výpadky EE - zatial' nie je známa príčina, problémy
s výpadkami EE majú aj okolité dediny, ZSE hľadá príčinu, zatial' nevedia prečo.

Kontrolórka obce p. Kaderová
kompy.

navrhla schvál it' rozpočtové opatrenie č. 2 - ohl'adne opravy

uz č. 35/2019 - OZ schval'uje rozpočtové opatrenie č. 2/2019 - úpravy - oprava kompy
50000,- €, dýchacie prístroje pre DHZ l 150,- €, 500,- € nákup mlynčeka na mäso ŠJ.

°

za: 9, zdržal sa: O, nepr.:

Do zápisnice žiada kontrolórka obce uviest', že suma 2 042,- € na opravu havarijného stavu
kotla ZS byt p. Polák, bude použitá z položky "údržba budov obce".

uz č. 36/2019 - OZ schval'uje a) riešenie VO opravy kompy; b) komisiu pre výber
dodávatel'a (predseda p. Kaderová Soňa, členovia p. Búdová, Annušová).
za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:

°

8.Diskusia
P Annušová - otázky na starostu obce - kamene v strede cesty, parkovanie áut pred OCÚ _
manžel p. Dankovej, oprava vyhoretej EE na ZS byt Lapčíková
-karnene v strede cesty popri domoch na Hlavnej ulici - p. Pavešicom a Mazúrovou, cestu
zahatal z dôvodu toho, že od transformátora si vodiči krátia cestu ajazdia nie po hlavnej, ale
spodkom pod oknami domov, táto cesta tu bola vlastne umelo vytvorená vždy tam bol len široký
chodník. Iniciatíva p. Pavešica, OZ sa dohodlo, že sa zakúpia kameninové kvetináče, aby to
vyzeralo aj esteticky a aby sa zamedzilo jazde áut.
- starostu obce požiada p. Dankovú, aby si jej manžel odparkoval autá pred OCÚ a parkoval
v zmysle zákona
- vyhoretá EE v byte p. Lapčíkovej sa ide opravit' už 7.03.2019, výmenou a novým rozvodom
EE.
UZ č. 37/2019 - OZ schval'uje prijaté uznesenia počet 16.
za: 9, zdržal sa: 0, nepr.:

°

Starosta obce poďakoval prítomným za účast' a ukončil zasadnutie Obecného zastupitel'stva.
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Zapísala: Adárnková Viera
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Overovatelia: Kaderová Soňa
Blažka Peter
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V Záhorskej Vsi, dňa 18.03.2019
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