Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 22.5.2018 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič,

Mgr. Kaderová

Rúth - kontrolórka

obce, Orgoňová

Stanislava _

za OCÚ
Poslanci prítomní: Bajtek
Gabika, Annušová Mária
Neprítomná: p. Havrilová,
Zapisovateľ: Orgoňová
Overovatelia zápisnice: p.
Uznesenia: Mgr. Kaderová

Andrej, Bartalská

Mária Ing.,

Bartalský

Peter, Danihel Pavol, Malíková

p. Pupík, p. Nechala
Malíková,
Rúth

p. Bartalský

Program:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola úloh a správa kontrolóra
Správy komisií
Informácie starostu
Diskusia
Schválenie uznesení
Záver

Zápis z rokovania:
Otvorenie zasadnutia
Starosta JUDr. B. Šimkovič
o programe rokovania.

otvoril zasadnutie

OZ a privítal všetkých

prítomných

a informoval

ich

Kontrola úloh a správa kontrolóra
Uzn.
Uzn.
Uzn.

46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá
74/2015 - vypracovanie dodatku Č. 2 - zmeny a doplnky územného plánu - úloha trvá
81/2016 - OZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou ENERIT S.r.o. - úloha trvá

p. kontrolka navrhla zrušiť uznesenie,
a k podpisu zmluvy /Uzn. č. 33/2018/
Uzn.
Uzn.
Uzn.
Uzn.
Uzn.
Uzn.
Uzn.

nakol'ko

nedošlo

k naplneniu

podmienky

32/2017 - Žiadosť na mal'ovanie zdravotného strediska - úloha trvá
65/2017 - zmena názvu ulice Moravská - úloha trvá
67/2017- zriadenie zastávky na znamenie - úloha trvá
79/2017 - žiadosť občanov Pri trati /oprava cesty a rozhlas/ - úloha trvá
84/2017 - odkúpenie pozemku vo vlastníctve p. Šteffeka - úloha trvá
89/2017 - darovacia zmluva s Dicentrou SK a.s. - úloha trvá
83/2017 - VS prenájom býv. espressa - úloha trvá

verejnej

súťaže

2
Zároveň OZ po prerokovaní
zrušilo Uzn. č. 34/2018 obchodnú verejnú sút'až na prenájom
nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 40 /expresso/ z dôvodu finančnej náročnosti na opravu budovy
Po prečítaní správ kontrolóra OZ zobralo Uzn. č. 35/2018 na vedomie správy kontrolóra
Uzn. č. 36/2018 schválilo OZ Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

Uzn. č. 37/2018 OZ schválilo hodnotiacu/monitorovaciu

Správy komisií:
Predsedovia komisií podali informácie

a zároveň

správu PHSR za rok 2018

o svojej činnosti

OZ Uzn. č. 38/2018 berie tieto správy na vedomie
finančná komisia navrhla hlavnej
Uzn. č. 39/2018

kontrolórke

obce mimoriadnu

odmenu vo výške 400 E, schválené

Uzn. č. 40/2018
OZ schválilo zámer prenajať majetok obce Záhorská
mažoretkám za cenu 1 E/rok na dobu 1 roka.

Ves - nebytový

priestor

so súp.

p. Bartalská predsedkyňa finančnej komisii predložila návrh o zriadení komisie na posúdenie
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Záhorská Ves a prípravu návrhov na opravu
komisia: p. Danihel, p. Poláková, p. Búdová, p. Nechala - schválené uzn. č. 41/2018

Č.

39

stavu

Informácie starostu:
Predaj obecného pozemku /po rodine Šarkozy/ - v štádiu riešenia
Obec požiadala od MVSR príspevok na fasádu OCÚ
Zastávka na znamenie - pracuje sa na tom
Územný plán - čakáme na rozhodnutie
p. starosta poďakoval kultúrnej komisii - Deň matiek v ZŠ a MŠ
obec získala 38 000 E na MI v ZŠ
čistička - obec Suchohrad nespolupracuje - neohlasuje počet fekálov, bolo
im zaslané oznámenie

Schválenie

uznesení

a záver

Prijatie uznesení
V priebehu rokovania

bolo prijatých

Pán starosta ukončil zastupiteľstvo
Zapísala: Orgoňová Stanislava
Overil: Mgr. Malíková
Bartals~ý

p.

•

p,er

8 uznesení - uzn. č. 42/2018
a pod'akoval

IL
;1$t- ~

.

prítomným

za účasť.

'c

