
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 02.06.2022 (o 17.00 hod. veľká sála CVČ)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič
Poslanci prítomní: Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Stanislav Nechala, Pavol Danihel,
Pavol Kožík, Jaroslav Korych, Mgr. Viktor Klik, Martin Lučanský
Neprítomní: Peter Lučanský - ospravedlnený
Zapisovatel': Adámková Viera
Overovatel' zápisnice: Pavol Kožík

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie overovateľa zápisnice
3. Kontrola úloh
4. Správy hlavného kontrolóra obce
5. Správy komisií
6. OVS - KWS - vyhodnotenie - prijatie ponuky alebo vyhlásenie novej OVS
7. Investičná činnosť
8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
9. Preukazy kompa
10. Zmluva o zriadení vecného bremena - pozemky pod ČOV
11. VZN č. 3/2022
12. VZN obce - o nakladaní s KO a drob. stav. odpadom
13. Informácie starostu
14. Diskusia
15. Interpelácia
16. Záver

Na základe OR sa poslanci dohodli, že bod č. 11 a bod č. 12 z programu sa vypustia,
spracovávajú sa pripomienky a schvaľovať sa budú na ďalšom zasadnutí OZ. Pridá sa bod
PHSR monitorovacia správa a tiež bod Žiadosti.
Kontrolórka doporučila, aby sa program schválil (nakoľko bol vyvesený a zverejnený)
a následne aby sa schválili zmeny v programe.

UZN č. 44/2022 - OZ schválilo program zasadnutia
za: 8 
Proti: O
Neprítomný: 1
Zdržal sa: O

UZN č. 45/2022 - OZ vypúšťa z programu bod č. 11 - VZN č. 3/2022 - zapracovávajú sa
pripomienky
Za: 8
proti: O
neprítornný: l
Zdržal sa: O



UZN č. 46/2022 - OZ vypúšťa z programu bod č. 12 - VZN obce o nakladaní s KO
a drobným stav. odpadom.
Za: 8
Proti: O
Neprítomný: 1
Zdržal sa: O

UZN č. 47/2022 - OZ schval'uje zmenu programu a doplňa nový bod do programu
monitorovacia správa PHSR za rok 2021 (ako nový bod č. 11)
Za: 8
Proti: O
Neprítomný: l
Zdržal sa: O

UZN č. 48/2022 - OZ schval'uje zmenu programu a doplňa nový bod do programu Žiadosti
(ako nový bod č. 12).
Za: 8
Proti: O
Neprítomný: 1
Zdržal sa: O

UZN č. 49/2022 - OZ schvaľuje overovatel'a zápisnice p. Kožíka Pavla.
Za: 8
Proti: O
Neprítomný: 1
Zdržal sa: O

3. Kontrola úloh - viď prílohu č. 1
Kontrolórka obce uviedla k UZN č. 122/2021 - 6.6.2022 je vyhodnotenie OVS, treba sa
dohodnúť čo ďalej, aký postup zvoliť ak nebude záujemca, ktorý by nehnuteľnosť kúpil.
Či sa bude OVS opakovať za tých istých podmienok. P. Klik mal otázku či sa to zverejnilo na
všetkých dostupných miestach - podotkol, že cez realitku, kontrolórka upozornila, že ak cez
realitku, treba sa dohodnúť a spraviť cez prieskum výber realitky, treba na to prijať uznesenie
OZ.
Kontrolórka obce sa pýtala poslancov, či si nechcú zvoliť "návrhovú komisiu", ktorá by
pripravovala uznesenia priamo na OZ, ktoré nie sú pripravené.
Starosta obce informoval k UZN č. 45/2021 - jazierko je zatial' napojené na verejné
osvetlenie (nočný prúd), ZSE nám odmietla zapojiť nové odberné miesto, ale je to len
dočasné, nakol'ko od 01.09.2022 máme nového dodávateľa EE, s ktorým sa to porieši, aby
mohlo byť zapojené aj cez deň.

4. Správy hlavného kontrolóra obce
1. Kontrola nárokovania zmluvnej pokuty - vyčíslila zmluvnú pokutu voči firme Startech, na
51 452 €, ktorá je nárokovateľná 4 roky v rámci obchodného zákonníka. Výzva už písomne
firme odišla.
Starosta uviedol, že komunikoval s p. riaditeľom firmy, ktorý je ochotný prísť a vysvetliť
situáciu.

2. Kontrola - kontrola pokladní za r. 2018, 2019 - pokladne kompa, ubytovňa a OCÚ a za r.
2019 - Jeseň života.



Za r. 2018 - zistených 7 porušení - porušenie pokladničnej hotovosti - nedodržaný limit
5 OOO,-€, nedodržanie finančnej kontroly, nedodržaný vnútorný predpis pre vedenie
pokladnice, opravené pokladničné doklady - bez podpisu osoby, ktorá zmenu vykonala,
chýbali údaje, ktoré sú potrebné z účtovníctva, nevykonával o sa mesačné vyúčtovanie PHM,
zle zaúčtované položky ako káva a vence.
Zamestnanci prijali opatrenia, aby sa tieto chyby nevyskytovali.

Za r. 2019 - boli zistené tieto isté chyby + chýbala zverejnená zmluva na ozvučenie akcie
v KD. Prijalo sa 8 opatrení na odstránenie chýb.

Jeseň života - boli zistené 4 porušenia - mínusový stav v pokladni, žiaden záznam
o maximálnej hotovosti v pokladni, nedodržali finančnú kontrolu, informácia o vecnej
a formálnej správnosti v účtovníctve. Prijali 4 opatrenia.

UZN č. 50/2022 - OZ berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce.
Za: 8
Proti: O
zdržal sa: O
neprítomný: 1

UZN č. 51/2022 - OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na L polrok 2022.
Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

5. Správy komisií 
Stavebná komisia - p. Danihel podal informácie o riešení 3 žiadostí na drobné stavby, ktorým
vyhoveli, 4 žiadosť odročili až bude doložený geometrický plán.
Starosta informoval, že spolu s p. Danihelom sa boli pozrieť na priestranstvo pri Večierke,
kde stojí voda pri rozvodni a tiež uviedol, že sa v objekte upcháva žumpa, nakoľko potrubie je
staré a prepadáva sa - náklady na odstránenie budú väčšie.

KŠK - p. Korych informoval o kultúrnych akciách, ktoré sa konali v obci a tiež o akciách,
ktoré v spolupráci s DHZ chystajú a budú sa ešte len konať.

Finančná komisia - p. Klik informoval, o zasadnutí, ktoré sa konalo 27.5.2022 o voľbe
predsedu komisie, riešení investičných akcií v obci, o návrhu rozpočtového opatrenia,
o vyčlenení finančných prostriedkov na opravu kompy. Ďalej sa zaoberala faktúrou od p.
Havrilovej za vyčistenie kanalizácie, ale nakoľko nateraz nie je jasné, ktorá faktúra je na
preplatenie (na komisiu poslaná zlá faktúra) navrhuje to riešiť až na ďalšom OZ.
Starosta uviedol, že zatiaľ to neriešil s p. Havrilovou, ale najskôr sa musí upresniť, ktorú
(ktoré) faktúry, do budúceho zasadnutia.

ŽP komisia - p. Lučanský Peter nebol prítomný, ale p. Trstenská informovala o sedení kde
prerokovávali aj VZN o odpadoch, do návrhu treba zapracovať pripomienky.

p. Kožík s p. kontrolórkou obce navrhli OZ, aby každá komisia, spracovávala návrhy VZN,
ktoré spadajú pod ich kompetencie, budú pracovať na VZN a tiež budú vyhodnocovať
a zapracovávať pripomienky k VZN.



OZ sa dohodlo, že príslušné komisie budú spolupracovať a OCÚ im zašle len návrh (kostru)
VZN a komisie doplnia, vypracujú VZN.

Komisia pre ochranu verejného záujmu - p. Lučanský Peter nebol prítomný, ale zasadali.

UZN č. 52/2022 - OZ berie na vedomie správy a informácie komisií.
Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

UZN č. 53/2022 - OZ doplňa náplň činností komisií OZ :
a) Komisie spracúvajú návrhy a dodatky VZN obce spadajúcich do ich oblastí

a odovzdajú ich najneskôr 16 dní pred ich schvaľovaním OCÚ na zverejnenie
b) Vyhodnocujú pripomienky k návrhom a dodatkom VZN spadajúcich do ich oblastí

najneskôr 4 dni pred ich schvaľovaním.
Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

6. OVS - KWS - vyhodnotenie - prijatie ponuky alebo vyhlásenie novej OVS
Do vyhlásenej OVS sa prihlásil 1 záujemca, predaj zmrzliny. Po skončení OVS sa prihlásila
aj firma Tauris, ktorá má záujem prevádzkovať predajňu mäsa a mäsových výrobkov. Keďže
OZ sa zhodlo na tom, že pre občanov bude prínosom ak sa zachová predajňa mäsa, preto sa
vyhlási nová OVS s účelom prenájmu - predaj mäsa a mäsových výrobkov. Termín jún 2022.

UZN č. 54/2022 - OZ
a) Berie na vedomie výsledok OVS na prenájom priestorov KWS
b) Neprijíma výhernú ponuku na prenájom s výhercom OVS
c) Schvaľuje podmienky novej OVS na prenájom nebytových priestorov KWS o rozlohe

39,32 m2 - účel: predajňa mäsa, mäsových výrobkov a doplnkov. Minimálna
požadovaná suma za prenájom je vo výške 124,- € nájom + 200,- € služby, minimálne
324,- €.
Komisia na vyhodnotenie ponúk: Danihel Pavol, Kožík Pavol, Adámková Viera.

Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

7. Investičná činnosť
Starosta informoval, že po diskusií na OR sa dohodli na investičných akciách, ktoré sú
spracované v RO č. 212022 a následných uzneseniach.

UZN č. 55/2022 - OZ schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce na
právne služby a poradenstvo vo výške 4 500,- €.
Za: 8
Proti: O



Zdržal sa: O
Neprítomný: l

UZN č. 56/2022 - OZ schvaľuje vyčlenenie 4 000,- E v rozpočte na opravu kamier.
Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

UZN č. 57/2022 - OZ schvaľuje obstaranie, osadenie a zapojenie novej žumpy v ZŠ
v maximálnej hodnote 5 300,- E.
Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný. 1

UZN č. 58/2022 - OZ schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte na Projekty
na rekonštrukcie v obci vo výške 3 000,- E.
Za: 7 
Proti: l (Klik)
Zdržal sa. O
Neprítomný: 1

UZN č. 59/2022 - OZ schvaľuje úpravu priestranstva pred budovou OCÚ a obstaranie
a osadenie elektr. brány do dvora OCÚ max. hodnota 10000,- E.
Za: 7
Proti: 1 (Klik)
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

UZN č. 60/2022 - OZ berie na vedomie získanie finančného príspevku od nadácie EPR vo
výške 5 OOO,-€, súhlasí s použitím na vybudovanie bezbariérového vstupu, schodov do
budovy OCÚ a lekárne.
Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný. 1
Pri tomto bode bolo žiadané dať do záznamu, že je to účelová dotácia na bezbariérový vstup
a schody na Ocú. (môže byť použitá len na tento účel).

UZN č. 61/2022 - OZ schvaľuje nákup Infrasady na okamžité opravy výtlkov v max. hodnote
8000,- €.
Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

UZN č. 62/2022 - OZ schvaľuje predfinancovanie projektu Skvalitnenie odborných učební
v ZŠ vo výške 20 500,- € (čiastka obsahuje 5% spoluúčasť).



Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

Na základe sedenia poslancov dňa 31.5.2022 vyplynulo UZN č. 63/2022 - pre vysvetlenie
a objasnenie skutočností a navrhnutie možných riešení.

UZN č. 63/2022 - OZ poveruje
a) Starostu obce a stavebnú komisiu - preverenie stavu a možnosti opravy zatekania na

budove CVČ a zabezpečením cenovej ponuky
b) Starostu obce a stavebnú komisiu preverením stavu upchávania odpadov vo Večierke

a zabezpečením cenovej ponuky na opravu
c) Starostu obce a finančnú komisiu preverením rozdielu vo fakturácií opravy odpadu

predloženej p. Havrilovou
d) Starostu obce, stavebnú a finančnú komisiu preverením možnosti zabudovania dvoch

vsakovacích nádrží na ul. L. Poppovej
e) Starostu obce a stavebnú komisiu preverením možností opravy a rekonštrukcie ul.

Malá ulička a zabezpečením cenovej ponuky pre stanovenie PHZ
f) Starostu obce zabezpečením vytýčenia pozemku na vystavanie oplotenia prenajatého

pozemku okolo DHZ a p. Korych zabezpečením dokončenia oplotenia
g) Starostu obce a stavebnú komisiu preverením stavu plota pri budove Pošty.

Termín: najbližšie OZ
Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný. 1

UZN č. 64/2022 - OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 46 800,- € a jeho
použitie.
Za: 7
Proti: 1 (Klik)
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1
Pri tomto bode mal p. Klik otázku - čo je položka projekty na rekonštrukcie. Starosta
upresnil, že sú to projektové dokumentácie napr. schody pred OCÚ, odtekanie pri ceste. P.
Klik upozornil, že aby sa nepoužila suma na projekt ČOV, nakoľko má dvoch majiteľov, aby
obec neplatila projekt sama.

8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
UZN č. 65/2022 - OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022 (viď v uzneseniach).
Za: 7
Proti: 1 (Klik)
Zdržal sa: O
Nepritomný: 1



Kontrolórka vysvetlila, že 20500,- € na učebne je len predfinancovanie, ktoré sa potom vráti
do rezervného fondu, ale na ďalšom OZ sa bude schval'ovať 5% spoluúčast'.

9. Preukazy kompa
Starosta obce prečítal návrh uznesenia, p. Annušová mala otázku prečo ak preukaz bude len
do konca r. 2022 ostávajú poplatky na úrovni ako ked' sa predlžuje na celý rok. Bolo
vysvetlené, že to sú správne poplatky zo zákona a tie sa musia dodržať či by preukaz platil
mesiac alebo rok, je to manipulačný poplatok. Starosta obce sa pýtal či teda preukazy budú
platiť rok, alebo to nechajú len do konca tohto roka. OR sa dohodla, že nechajú preukazy do
konca roka a nové OZ nech sa rozhodne čo po 1.01.2023.

UZN Č. 66/2022 - OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou občanov s trvalým pobytom
v obci ZV na ďalšie obdobie od 1.07. - 31.12.2022 a za dodržania podmienok (podmienky
uvedené v uzneseniach z OZ).
Za: 6
Proti: 2 (Annušová, Nechala)
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

10. Zmluva o zriadení vecného bremena
UZN Č. 67/2022 - OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena s osobitným zreteľom.
Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

UZN Č. 68/2022 - OZ schvaľuje
a) Zámer na bezodplatné zriadenie vecného bremena pre Združenie obcí ZV a Suchohrad

pre výstavbu a prevádzku ČOV a kanalizáciu v obciach
b) Poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena do 30 dní po

skončení povinnej lehoty na zverejnenie zámeru bez ďalšieho schvaľovania OZ.
Za: 8
Proti. O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

11. PHSR - monitorovacia správa za r. 2021
Kontrolórka oboznámila OZ, že je zmena v návrhu správy a to na str. 1 - 14 aktivít. Vyzvala
OZ či niekto má otázky. P. Klik sa pýtal čo je s pripomienkami, ktoré poslal na OcÚ.
Kontrolórka obce vysvetlila, že OZ by malo mať komisiu, ktorá by všetky pripomienky
k PHSR vyhodnotila a odsúhlasila, či ich zapracovať. Ďalej odpovedala na otázky p. Klika
ohľadne pripomienok, jedna z nich bola aj cena HZ, ktorá je uvedená v PHSR na sumu
65 375 €, ale znalecký je na cca 129 000 €, predžalobná výzva od Radomy bola na 200000 €,
vlastne sú 3 sumy. Vysvetľované, že znalecký je až v roku 2022, takže 65 375 € bola len
predpokladaná suma, viedla sa debata čo sa robilo HZ v roku 2021, či to chcú poslanci aby sa
zapracovalo do správy, PHSR sa robilo od r. 2015 externe, poslanci mali vyhodnocovať
pripomienky. P. Kožík navrhol, aby sa OZ dohodlo ako budú teraz postupovať. Kontrolórka
upozornila, že správa mala do 31.5.2022 ísť na BSK, takže dnes ak to neupravia a odložia na
ďalšie OZ bude to neskoro, teraz by to bolo len pár dní.
Poslanci sa dohadovali, čo vlastne aké práce sa robili v rámci HZ, čo bolo svojpomocne čo



sponzorsky. Suma 65375 €je tam vlastne od r. 2018 a teraz akje suma 129000 €je suma
zhodnotenej budovy.
Starosta vyhlásil 5 min prestávku, aby sa mohli do PHSR správy zapracovať výdavky, ktoré
OZ navrhlo zapracovať.
Po prestávke OZ navrhlo zapracovať do PHSR správy do Aktivity A2.5.1.4.
DHZ dodali kompletnú podlahu, sanitu, vnútorné dvere, práce v hodnote 15 000,- €.

UZN č. 69/2022 - OZ schvaľuje monitorovaciu správu PHSR za rok 2021 po zapracovaní
pripomienok.
Za: 8 
proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

Zároveň kontrolórka upozornila, že tento rok 2022 končí PHSR a OZ sa má dohodnúť či dajú
d'alšie obdobia spracovať pani profesorke Švecovej, alebo si to budú poslanci robiť sami. OZ
sa dohodne na ďalšom zasadnutí, pretože PHSR sa vypracováva na roky od 2023 na ďalších
cca 5 - 6 rokov.

12. Žiadosti
p. Trstenská predniesla, žiadosť na OZ o prijatie uznesenia, kde OZ súhlasí s umiestnením
tabuliek, ktoré budú turistov navigovať k najzápadnejšej stavbe v SR. Ide o 4 tabuľky
v dedine, propagáciu dediny, vybudovanie pekného miesta pri bunkri, kde sa návštevníci obce
môžu odfotiť, posedieť.
Vysvetlila, že bunker je najzápadnejšia stavba, nie bod a navigačné tabuľky budú smerovať
k tejto stavbe.
Prišlo sa k záveru, že ak bude treba môžu ich upevniť aj na už existujúce smerovníky.

UZN č. 70/2022 - OZ berie na vedomie žiadosť OZ Najzápadnejšia a súhlasí s umiestnením
tabúľ, ktoré budú navádzať turistov k najzápadnejšej stavbe.
Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: 1

13. Informácie starostu
Starosta nemal žiadne informácie.

P. kontrolórka sa vrátila ku kontrole Úloh - Šarkan Diva a navrhla uznesenie.
UZN č. 71/2022 - OZ
a) schvaľuje opätovné podmienky OVS v zmysle UZN č. 9/2022, termín vyhlásenia jún
(opakovane)
b)schvaľuje vykonanie OVS aj cez realitnú kanceláriu
Za: 7
Proti O
Zdržal sa: 1 (Kožík)
Neprítomný. 1

14. Diskusia
p. Klik - 1. ako to je s jedálňou MŠ a ZŠ, nakol'ko sa ho pýtajú občania - spájanie jedálni



2. prezentácia náramkov pre seniorov
3. KO a čipovanie, spracovatelia odpad. skla
4. Jeseň života - na OZ starosta má podať správu rokovanie s BSK a MPSR

p. Kožík odpovedal:
1. Na sedení boli p. Bartalská, ekonómka, kontrolórka, starosta a p. Kožík kde prebiehali
rozhovory či bude efektívnejšie zlúčiť a spojiť tieto dve inštitúcie - MŠ a ZŠ administratívne,
z čoho vyplynula otázka 2 jedálne, nakoľko by sa ušetrili financie. Prebiehali rozhovory aj
s pani riaditeľkami či by to bolo možné, reálne a efektívne aj pracovne atď. Cena, ktorá by sa
ušetrila neprevažovala n~d tým čo všetko by sa muselo riešiť pri zlúčení jedální, ak by sa
musela strava prevážať. Uspory nie sú nejaké významné po zistení ekonomickej stránke,
k akým zisteniam prišli podá na ďalšom OZ. Riaditeľky aj vedúce jedálne boli upozornené, že
sa to nejde diať, len sa zvažovalo či by to reálne mohlo fungovať, či by to bolo na prospech.
2. Prezentácia firmy - náramky pre seniorov, firma vysvetlila fungovanie a využitie
náramkov, cena za kus 99 € a plus mesačný poplatok za službu 38 € na každý náramok, ale do
ďalšieho kroku kto to bude a ako sa to bude financovať sa nedostali. Išlo skôr o vysvetlenie
princípu ako a čo náramky môžu seniorom poskytnúť. P. Annušová zisťovala záujem
u seniorov, zatiaľ nik nejavil záujem, lebo cena mesačného poplatku je pre nich vysoká. Bola
by to dobrá vec pre seniorov, ktorí žijú sami, ale zatiaľ sa neriešila otázka koľkí seniori sú takí
v obci a ako by to obec vedela dofinancovať.
3. Riešilo sa vývoz odpadového skla + čipovanie - p. Kožík sa nemôže dopracovať
k nejakému cenovému návrhu, nakoľko spracovatelia odpadu čakajú na novú legislatívu, nie
sú veľmi ústretoví, aby navrhli optimálne riešenia. OZY a FCC, sú naši partneri pri
triedenom odpade a tvrdia, že máme zabezpečené minimálne podmienky podľa štandartu,
nikto nechce zaplatiť nádoby na sklo. Takže ďalej sa to neposunulo zatiaľ. P. Kožík oslovil aj
TEKOS, ale zase boj s nádobami, vysvetlil, že 2,5 mesiaca čaká na cenovú ponuku od FCC
čo by obec vlastne stálo čipovanie KO, je veľmi ťažká komunikácia s FCC, žiadosť sa už 2x
urgovala, ale nič. Podľa jeho názoru, keďže im to takto vyhovuje, pozrieť zmluvu s FCC
a OZY + všetky dodatky, aby sa prehodnotili podmienky a cena a popr. vyhlásiť výberové
konanie.
P. Klik podotkol, že pokiaľ by bolo nejaké stretnutie ohľadne čipovania popr. ponuky tiež sa
rád zúčastní, a tiež chce požiadať obecný úrad o zmluvy + dodatky.
4. Jeseň života - p. Kožík mal stretnutie v sociálnom zariadení v Malackách, hovoril s p.
riaditeľkou, ktorá mu poradila, aby si obec dala vypracovať supervíziu - štúdiu, niečo na
spôsob auditu, po dohode so starostom oslovil firmu, ktorá by mu mala dať kontakt na
supervízora, ktorý by to spracoval.

p. Annušová - l. čo bude s vybudovaním kuchynky na ubytovni, nakoľko sa na niektorom
OZ rozhodli, že by nebolo zlé obetovať jednu izbu a spraviť a zariadiť kuchynku.
2. Budova ŽSR - uviedla, že je to tiež vstup do obce ak začne chodiť cez víkendy vláčik a je
to otras. Bolo niekoľkokrát žiadané o predaj a neprišla žiadna odpoveď. P. Klik povedal, že
odpoved' prišla, dokonca sa zúčastnil sedenia s gen riaditeľom ŽSR, kde sa preberala budova,
železnice v prvom rade hľadajú tak ako aj obec potencionálneho kupcu. P. Annušová - obce
ako Lozorno ju dostali do vlastníctva, žiada starostu, aby sa informoval ako ju získali.
p. Klik doplnil, že minulý rok (predminulý) na sedení bola cena cca 70 - 80 tisíc, riaditeľ bol
prístupný možno dohodnúť nové stretnutie.
Annušová navrhuje osloviť opäť železnice. P. Trstenská spomenula, že Lozorno kúpilo
stanicu za 129 tisíc a Stupava za 200 tisíc, nakoľko predávajú aj pozemok nielen budovy.



3. Strecha v múzeum ~ opät' zatieklo, nie na exponáty, ale v kancelárií kde sú uložené
nevystavené materiály zatieklo. Bolo by škoda, aby sa to celé prepadlo než sa postaví nový
komplex.
Starosta - ubytovňa stojí 6 €, je to len na prespanie, nevie či by bolo rozumné aby sa
obetovala jedna izba a varilo sa tam. Berie to ako len a čiste na prespanie.
Múzeum - informoval, že konečne sme dostali súhlas na UP - zmeny a doplnky č. 3, bude sa
stavať nová budova, treba zohnať financie a pokúsiť sa nech to strechár pozrie. Starosta
vyzval OZ ak má niekto iného strechára, nech mu zavolá dá kontakt, starosta ho osloví na
obhliadku a cenovú ponuku.

p. Meňhart - mal otázku či boli pripomienky občanov zapracované do PHSR - bolo mu
kontrolórkou odpovedané, že ona nie je spracovateľ správy tak mu nevie odpovedať.
Otázku na p. Kožíka - čaká na odpoveď na svoj email, p. Kožík odpovedal, že sa ešte
k odpovedi nedostal, nakoľko sa venuje aktívne obecným veciam, taktiež má svoje pracovné
povinnosti ak bude mať viacej času odpovie mu.

p. Búdová - máme nové schody na poštu, ale chýba tam madlo, lebo sa ľudia nemajú čoho
chytiť. Starosta súhlasil, že tam ešte upevnia madlo.

p. Trstenská - idú voľby či sa neuvažuje o premiestnení do KD, nakoľko na OCÚ vedú hore
schody a starší občania majú obmedzený prístup do volebnej miestnosti. Tí čo nevládzu
nemajú ako prísť voliť. Starosta odpovedal, že k imobilným chodí volebná komisia s urnou
a majú takúto možnosť. Starosta zistí aká je možnosť, či sa to dá technicky zabezpečiť v KD.

p. Beutelhauserová - mala otázku, kedy sa bude schvaľovať UP a zmeny a doplnky č. 3.
Starosta odpovedal, že sa to malo schvaľovať na dnešnom OZ, ale bol zverejnený
nekompletný UP, preto sa chýbajúce výkresy zverejnili až dodatočne a bude sa schvaľovať na
ďalšom zasadnutí (aby sa dodržala lehota), ktoré bude koncom júna, pretože sa musí schváliť
záverečný účet obce za r. 2021.

15. Interpelácia - neboli 
16. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a poprial pekný večer, ukončil zasadnutie OZ.

V Záhorskej Vsi 15.06.2022



Kontrola úloh zo dňa 02.06.2022
Uzn. 55/2020 - JVG riešenie napojenia na VN - úloha trvá
Uzn. 57/2020 - Doplnok územného plánu č. 4/zmena termínu uzn. 19/2021 do 3l.12.21/
zmenené uzn. č. 3/2022 do 31.12.2022 - úloha trvá
Uzn. 74/2020 - užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy p. Zeman - úloha trvá
Uzn. 75/2020 - komunitný plán - úloha splnená
Uznesenie 22/2021 - Predbežný súhlas Dicentre + majetkové vysporiadanie pozemku pod kiosk
stanicou v zmysle Zásad hodpodárenia - úloha trvá
Uznesenie č. 37/2021 - žiadosť o odpustenie nájmu p. Búdovej - doriešenie podlžností - úloha
splnená
Uznesenie č. 38/2021 - žiadosť o odpustenie nájmu p. Drozdovej- doriešenie podlžností -
úloha trvá
Uznesenie č. 4012021 - žiadosť obyvateľov na ul Stupavskej na umiestnenie merača rýchlosti +
dopravnej značky a riešenie žiadosti s DI, úloha trvá
Uznesenie č. 45/2021 - nákup a umiestnenie kamery pri Jazierku, rieši sa so ZSE - úloha trvá
Uznesenie č. 48/2021 - rozšírenie ČOV a príprava na zabezpečenie aktualizácie podkladov
/spolupráca s obecnou radou/, úloha sa priebežne plní
Uznesenie č. 4912021 - stanovisko stavebnej komisie k žiadosti p. Turzovej - úloha sa
priebežne plní
Uznesenie č. 51/2021+41/2022 - správa k dátumu 3l.12.2021 o celkových výdavkoch a
príjmoch na Zbernom dvore a o množstve odovzdaného odpadu - úloha trvá
Uznesenie č. 46/2020, 76/2020 - hotelový komplex - poskytovať informácie, úloha trvá
Uznesenie č. 66/2021 - prenájom priestorov - zubná ambulancia - úloha trvá
Uznesenie č. 67/2021 + 8/2022 + 28/2022 - OVS prenájom priestorov KWS - úloha trvá
Uznesenie č. 78/2021 - umová stena cintorín - úloha trvá
Uznesenie č. 77/2021 + uzn. č. 131/2021 - rekonštrukcia školského bytu - úloha trvá
Uznesenie č. 99/2021 - Šarkan znalecký, správa o budove - čiastočne splnená
Uznesenie č. 82/2021 - zokruhovanie vodovodu na ulici Pri Trati - úloha trvá
Uznesenie č. 122/2021 - OVS Šarkan Diva - nová OVS prijatá uznesením č. 912022 - trvá
Uznesenie č. 124/2021- poverenie starostu obce hľadaním riešenia k zníženiu nákladov na
prevádzkovanie p.o. Jeseň Života a jednaním o možnostiach s BSK a MPSVR SR / informovať
na každom zasadnutí /
Uznesenie č. 130/2021 - priority investícií obce na rok 2022 - trvá
1. Cesta Jertáš podľa projektu úsek "D aE"
2. Obecný úrad kúrenie
3. Vybudovanie chodníka Stupavská
4. Malá ulička (šachty, cesta)
Uznesenie č. 712022 - OVS pozemok výmera 456 m2 -úloha splnená
Uznesenie č. 13/2022 - oprava ulice - lp. lnancsíková + p. Sobolič/- 2000 Eur -úloha splnená
Uznesenie č. 1412022 - OVS na odpredaj 52m2 - úloha splnená
Uznesenie č. 15/2022 - OZ Najzápadnejšie na povolenie k realizácii projektu - 5 rokov
udržateľnosť združením - úloha splnená
Uznesenie č. 1812022 - nákup ohrevného pultu do ZŠ ŠJ -úloha splnená
Uznesenie č. 21/2022 - vysporiadanie Moravskej ulice - úloha trvá
Uznesenie č. 32/2022 - kontrola nárokovania zmluvnej pokuty - úloha trvá
Uznesenie č. 36/2022 - cenové návrhy bezbar. vstup do OCÚ, lekárne, odvodnenie L. Poppovej
-úloha trvá
Uznesenie č. 40/2022 - Žiadosť p. Višváder - odkúpenie pozemku - úloha trvá



Uznesenie č. 30/2022 - Dohoda o urovnaní Ibudova DHZI - úloha splnená
Uznesenie č. 31/2022 - žaloba na uplatnenie nároku na náhradu škody ZD - úloha trvá


