Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 21.3.2017

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolór
Poslanci; Bajtek Andrej,

obce

Danihel Pavol, Annušová Mária, Bartalský Peter,

Mgr. Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Ing. Bartalská Mária, Pupík Rastislav
Neprítomná: Havrilová Zuzana
Overovatelia zápisnice: Danihel Pavol, Bartalský Peter
Zapisovatel': Antaličová Anna

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správy komisií
4. Informácie starostu
5. Schválenie uznesení
6. Diskusia
7. Záver

Zápis z rokovania
1.0tvorenie zasadnutia
Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných
o programe rokovania.
P. Nechala žiada doplniť program o informáciu

stolnotenisového

a informoval

ich

klubu.

Za: 8 poslancov
Z.Kontrola úloh
Kontrolu úloh vykonala Mgr. Kaderová Rúth
Uzn. 118/2011-

Splátkový kalendár

p. Klačanského - úloha splnená

Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou
Uzn. 74/2015 - vypracovanie

DICENTRA SK a.s. - úloha trvá

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 obce Záhorská Ves firme ENERIT s.r.o. - úloha trvá /termín do
31.10.2017/
Uzn. 14/2017 - Žiadosť p. Turzovej - úloha splnená
3.Správy komisií
Stavebná komisia zasadala 9.3.2017 a 16.3.2017.
Komisia životného prostredia nezasadala.
Finančná komisia na svojom zasadnutí pripravila rozpočtové opatrenie č.l/2017

Úpravy v príjmovej

časti:

Pôvodný

rozpočet

1. úprava

Rozdiel

0,00
0,00

1259689,00

SPOLU - bežné príjmy

SPOLU - kapitálové

SPOLU - finančné

príjmy

operácie

Úpravy vo výdavkovej

príjmové

časti:

Pôvodný

1259689,00

0,00

101000,00

101000,00

0,00

190000,00

190000,00

0,00

rozpočet

1. úprava

4046,40

Rozdiel

KD zateplenie verejné obstarávania

0,00

Zmluva o spolupráci projekt učebne ZŠ

0,00

Zberný dvor projektová dokumentácia

0,00

2340,00

2340,00

KD projektová dokumentácia

0,00

5640,00

5640,00

27 161,00

14534,60

-12 626,40

908326,00

908326,00

0,00

159318,01

159318,01

0,00

30835,00

30835,00

0,00

Údržba budovy OÚ

SPOLU - kapitálové

SPOLU - finančné

výdavky

operácie

výdavkové

600,00

4046,40
600,00

Zodpovední: starosta obce, p. Danihelová
Za: 8 poslancov
Neprítomný.

1 poslanec lp. Havrilová/

Zdržal sa: O poslancov
Proti: O poslancov
Ďalej finančná komisia predložila návrh o odpísaní nevymožitel'ných
právnických osobách.

pohl'adávkach po zaniknutých

OZ schval'uje v zmysle platných Zásad o hospodárení s majetkom obce a podľa § 10 Zákona 138/1991
Zákona o majetku obci v platnom znení odpísanie nevymožitel'ných
právnických

osobách,

pohl'adávok po zaniknutých

~

1.938,18 €

1. Prefa Consuita - ZV, s.r.o.

c

2. Radoma s.r.o.

15.026,11

3. Pol'nohospodárske družstvo, Družstevná 4, Záhorská Ves

22.735,33 €
4.453,51 

4. LVL SPEDIT

44.153,13 

v celkovej hodnote:
Zodpovední: starosta obce, ek. oddelenie
Za: 8 poslancov
Neprítomný.

1 poslanec jp. Havrilováj

Zdržal sa: O poslancov
Proti: O poslancov
Kultúrno športová komisia informovala

o akciách:

Dňa 18.3. sa uskutočnila pol'ovnícka výstava trofejí
21.3 MŠ a ZŠ- pálenia Moreny
25.3. sa uskutoční v kultúrnom

dome 6. Galavečer Merci

4.4. oslobodenie obce - kladenie venca pri pomníku padlých
8.4.Vel'konočné trhy
Je pripravený program na Uhranského somíca.
Starosta žiada OZ, aby schválilo termín Vianočných trhov z dôvodu, že na konci roka je vždy obsadený
kultúrny dom inými spolkami. Obecné zastupitel'stvo schval'uje termín na budúci rok 15.12.2018.
Tento rok budú Vel'konočné a Vianočné trhy pred budovou obecného úradu.
OZ berie na vedomie správy komisií:

Za: 8 poslancov
Neprítomný.

1 poslanec jp. Havrilováj

Zdržal sa: O poslancov
Proti: O poslancov
4. Informácie starostu
Starosta sa zúčastnil spoločného stretnutia

v Rakúsku ohľadom kompy. Kompa je teraz v premávke

do hladiny 3,20m a chceme uzatvoriť kompu až pri hladine 3,60m. Ukotvenie a všetky práce spojené
s úpravou brehu by hradila rakúska strana. Po technickej stránke sa k uvedenej realizácií zmenia len
oporné plechy proti prúdu toku.
Rozšírenie kamerového systému - podpísaná zmluva na sumu 20.000,-( s Ministerstvom

vnútra SR.

Na ulici Za sýpkou pri rodinnom dome p. Valenta bolo realizované pánom Maky tom verejné
osvetlenie. P. Maky ta dodá cenovú ponuku na osadenie troch lámp na Školskej ulici smerom do
Hogávu, kde prebieha výstavba rodinných domov.
Tento týždeň p. Morávek zENVIPAKU sl'úbil dodanie žltých vriec na plast, ktoré obdrží aj s letákom
každá domácnosť.
Budúci týždeň sa uskutoční stretnutie

s Ing. Smetanom a Arch. Vámošom ohl'adom doplnku č.2

územného plánu obce.
Firma Swan Developments,

s.r.o. je vlastníkom pozemkov v areáli bývalých Záhorských strojárni

a odpredáva pozemky pre nich nevyužitel'né. Obec by mala záujem o kúpu pozemku okolo ČOV
o výmere 699 m2, z dôvodu rozšírenia zberného dvora. Navrhovaná cena za pozemok je 8.400,-(
sDPH.

_-r
~

Uskutoční sa stretnutie

s Ing. Smetanom, ktorý nám pomôže s výberovým

konaním na realizáciu ciest

Cintorínska a Sokolská.
V majeri bude likvidácia smetia a odpadu.
Dňa 9.3.2017 sa podal projekt na nové učebne v Základnej škole.
S.Schválenie

uznesení

OZ schval'uje prijaté uznesenia.

Počet :4.

Za: 8 poslancov
Neprítomný.

1poslanec jp. Havrilováj

Zdržal sa: O poslancov
Proti: O poslancov
6. Diskusia

P. Nechala žiada, aby sa stolnotenisovému

klubu odpustila platba za energie v kultúrnom

dome

v sume 136,75- za prvý štvrťrok 2017.
OZ navrhlo, aby si požiadali o dotáciu.
Ing. Bartalská navrhla zriadiť na ubytovni WIFI. Ďalej žiada, aby sa nečerpali finančné prostriedky
z rozpočtu na kúrenie obecného úradu.
Žiada zistiť a porovnať platby za verejné osvetlenie mesiace január až marec 2016 a január až marec

2017.
Ďalej bolo spomenuté, aby sa poťahy na stoličky v kultúrnom

dome nepoužívali na iné akcie. Poťahy

sú určené len na akciu plesu.
Mgr. Malíková žiada, aby bolo zo stránky obce stiahnutá informácia ohl'adom pohotovosti
Malé námestie, ktorá už nefunguje.

7. Záver
Starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným

Overovatelia:

Danihel Pavol
Bartalský Peter

Zapísala: Antaličová Anna

za účasť.

Malacky,

