Zápisnica zo zasadnutia

mimoriadneho

konaného dňa 15.04.2019

Obecného zastupitel'stva

Záhorská Ves

o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Rúth Kaderová, Michaela Danihelová
Poslanci: Annušová Mária, Nechala Stanislav, Lučanský Martin, Lučanský Peter, Mgr. Klik Viktor,
Nerád Samuel, Korych Jaroslav
Neskorší príchod poslancov: Kaderová Soňa (17,18 hod.), Blaška Peter (17,30 hod.)

Určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice:
Zapisovateľ: Michaela Danihelová
Overovatelia:

Mgr. Viktor Klik, Annušová Mária - Za 7 poslancov, Neprítomní:

Blaška Peter, Kaderová

Soňa

Program:
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Schvaľovanie rozpočtového

3.

Schvaľovanie podmienok VS na prenájom býv. Expressa

4.

Schválenie uznesení

5.

Záver

opatrenia - spoluúčasť na projekte - zvýšenie efek. CVČ- KD

Starosta privítal p. starostu zo Suchohradu p. Temera ako aj poslancov a občanova
do programu drvič odpadov, ČOV riešenie situácie so Suchohradom,
program OZ: 7 poslancov, Neprítomný

zároveň doplnil

správa finančnej komisie. Za

2 poslanci (Blaška, Kaderová).

Martin Lučanský oznámil, že z pracovných dôvodov musí odísť z OZ, keby ešte nebolo ukončené
o 18,30 hodine.
Zápis z rokovania:
1.

Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných

a informoval

ich o programe rokovania.
2.

Správa finančnej komisie: správu podal Mgr. Klik Viktor: finančná komisia zasadala 12.04.19
a prerokovala sedem bodov:
•

CVČ-KD- finančná komisia súhlasí s 5% spoluúčasťou na spolufinancovaní
zvýšenie energetickej

efektívnosti

projektu

za podmienky, že bude zrušená predchádzajúca

zmluva s firmou COMBIN S.r.o.
•

Podmienky VS na prenájom priestorov bývalého Expressa: komisia súhlasí
s podmienkami

verejnej súťaže po doplnení, že uvedený priestor je holopriestor,

zmluva bude uzatvorená na 2 roky, vopred sa zloží nájomné na tri mesiace vopred
ako zábezpeka, zálohy za energie budú hradené samostatne prepisom na odberateľa
alebo vyúčtovaním
•

na základe odpočtu.

GPS+meranie spotreby paliva: finančná komisia berie na vedomie ponuky na montáž
GPS a navrhuje pokračovať v rokovaní o novej cenovej ponuke s GX Solutions

~-r

vzhľadom na už odoberané služby; komisia žiada vyjadrenie starostu obce či bude

služobné vozidlo KIA používať na súkromné účely a ak áno, pripraviť zmluvu
o používaní na súkromné účely
•

Drvič konárov: je potrebné spolu s komisiou životného prostredia
stav starej drvičky,

•

Dotácia z Úradu vlády SR na multifunkčné
s rozpočtovým

ihrisko v ZŠ: finančná komisia súhlasí

opatrením v sume 2 OOO,OO€ na spoluúčasť dotácie presunom

z položky rekonštrukcia
•

preveriť technický

zatlaľ sa rozpočtové opatrenie na zakúpenie drvičky nenavrhuje

ciest zo sumy 87 000,00 €

Verejné osvetlenie pri Coop Jednota Záhorská Ves - komisia berie na vedomie, že
osvetlenie v sume 980,00 € sa uhradí z položky údržba VO

•

Rôzne: DHZ má v rozpočte na rok 2019 schválené zakúpenie rebríka - je potrebné
aby DHZ zaslala presné parametre, aby sa mohol vykonať prieskum trhu na
zakúpenie, finančná komisia žiada zoznam nehnuteľného

3.

Schvaľovanle rozpočtového

majetku obce

opatrenia - spoluúčasť na projekte - zvýšenie efek. CVČ - KD:

nejedná sa o rozpočtové opatrenie ale len schválenie podania žiadosti a 5% spoluúčasti:
odstúpenie od Zmluvy o dielo s firmou COMBIN s.r.o. bolo odoslané, čaká sa na odpoveď.
OZ al podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy L5AP/LS: Zvyšovanie
energetickej

účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania z Enviromentálneho

vo výške 180.319 €. Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti

fondu

Centrum voľného času

spolkov a združení Záhorská Ves,
b/spoluúčasť na projekte vo výške 5% /rnax. 9.490,82
Za: 8 poslancov, Neprítomní:

€I

1 poslanec (p. Blaška)

Na základe správy finančnej komisie OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie Č. 3, Za: 9 poslancov
Rozpočtové opatrenie č. 03/2019

Úpravy v príjmovej

časti:

Pôvodný rozpočet

3. úprava

Rozdiel

0,00
1522722,40

SPOLU - bežné príjmy

SPOLU - kapitálové

príjmy

0,00
2015222,40

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00
SPOLU - finančné operácie príjmové

Úpravy vo výdavkovej

časti:

150000,00

Pôvodný rozpočet
0,00

SPOLU - bežné výdavky

1047730,30

Rekonštrukcia ciest a budov v obci
Spoluúčasť multifunkčné
SPOLU - kapitálové

ihrisko ZŠ

výdavky

SPOLU - finančné operácie výdavkové

0,00

87000,00

0,00

3. úprava

0,00

Rozdiel
0,00

1440840,30

0,00
0,00

85000,00

-2000,00

0,00

2000,00

2000,00

112 600,00

112600,00

0,00

41835,00

45235,00

0,00

GPS do vozidiel obce: Peter Lučanský navrhuje aj do vozidiel DHZ, preveria sa ponuky na GPS
do všetkých vozidiel obce spolu s meraním spotreby PHM, nakoľko to nebude malá investícia.
Starosta informoval

poslancov, že firma GX Solutions, čo montovala GPS do traktora, že nám

za ďalšiu objednávku

dá zdarma svetelnú tabuľu na kompu. Zároveň starosta prehlásil, že si

platí 1% z ceny vozidla ako nepeňažný príjem preto ho môže používať aj na súkromné účely
a potom nieje potrebné GPS do KIA.
Čistič parkiet do KD - v rozpočte obce je schválená finančná čiastka 1500,00 € na zakúpenie
stroja. Je potrebné preveriť cenové ponuky a následne sa zakúpenie stroja dorieši.
Stavebná komisie p. Blaška Peter dal návrh na opravu ciest v obci, na rok 2019 je v rozpočte
oprava zdravotného

4.

strediska a cesta Kasárenská druhá polovica a ak to vyjde tak aj Šancová.

Schvaľovanie podmienok

verejno - obchodnej súťaže na prenájom Expressa: súťaž bude

vyvesená 17.04.19 na 15 dní. Obecná rada rozhodne o výbere záujemca dňa 06.05.19 o 18,00
hodine na obecnom úrade. OZ schvaľuje podmienky verejnej súťaže na prenájom
nehnuteľnosti
Neprítomný
5.

na ul. Hlavnej Č. 40 v Záhorskej Vsi na podnikateľské

účely. Za 8 poslancov,

1 poslanec (p. Blaška)

Drvič konárov: starosta oznámil, že stará drvička konárov čo máme na úrade je slabá je len na
tenké halúzky, ak sa dajú hrubšie nefunguje to. Nakoľko je bioodpadu viac a viac je potrebné
to riešiť drvičkou na zmenšenie objemu odpadu. Peter Lučanský má v piatok stretnutie
s bioplynkou

pri Malackách ohľadom odberu haluzoviny bez poplatku. Trávu a lístie

nezoberú. Starosta oznámil, že po sviatkoch nám príde podrtiť haluze p. Ladislav Priehoda MyReKov, firma je zo Záhorskej Vsi, ktorá vyrába drviče odpadov (slabší stojí 3S00€ a silnejší

SSOO€ a servis máme v dedine), aby sme videli ako to funguje, poprosil nás aj starosta obce
Suchohrad p. Temer, že by sa prišiel tiež pozrieť. Preveria sa všetky možnosti a následne sa
rozhodne o zakúpení drviča odpadov.
6.

ČOV Záhorská Ves - Suchohrad - pozvaný starosta obce Suchohrad p. Temer informoval
poslancov o probléme s vývozom fekálov do ČOV. Záhorská Ves drží každú stredu voľnú pre
Suchohrad, len si musia doriešiť kvalitu stroja. Pán Kožík sa spýtal či obec Záhorská Ves
nemôže chodiť vyvážať zo Suchohradu - starosta povedal, že nie nakoľko naši pracovníci
majú toho veľa a v stredu vykonávajú inú prácu podľa potreby.

Starosta odporučil

Suchohradu zakúpiť si traktor a fekál, pán Temer odpovedal, že nemajú peniaze. Ukončenie
bolo dôležité tým, že Suchohrad zabezpečí na fekále novú vývevu.

7.

Schválenie uznesení: Počas rokovania OZ boli prijaté 3 uznesenia, Za: 9 poslancov

8.

Záver: starosta obce JUDr. Boris Šimkovič ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným

za

účasť.
Zapísala: Michaela Danihelová
Overovatelia:

Mgr. Klik Viktor
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