
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves konaného dňa
13.10.2021 o 17.00 hod. v malej sále CVČ

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Michaela Danihelová, Mgr. Kaderová Rúth

Prítomní poslanci: Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Lučánsky Martin, Korych Jaroslav,Ing. Bartalská Mária

Neprítomníospravedlnení poslanci: Nechala Stanislav, Mgr. ViktorKlik, Peter Lučanský
Určenie zapisovateľa zápisnice:
Zapisovateľ: Michaela Danihelová

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schvaľovanie overovateľa
3. Kontrola úloh
4. Pandemická situácia — ako ďalej
5. Úprava rozpočtu — presun MŠ (riaditeľka MŠ)
6. Diskusia
7. Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných poslancova občanov a oboznámil ich
s programom zasadnutia.

2. Za overovateľa zápisnice bola schválená p. Soňa Kaderová poslancami Za: 5 poslancov, Zdržal
sa: 1 poslanec Kaderová Soňa, Neprítomní: 3 poslanci Mgr.Viktor Klik, Peter Lučanský,
Stanislav Nechala.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom OZ, poslanci odsúhlasili program OZ:Za 6
poslancov, Neprítomní: 3 poslanci Mgr. Viktor Klik, Peter Lučanský

3. Kontrola úloh: vykonala Mgr. Rúth Kaderová
Uznesenieč. 55/2020 - JVG riešenie napojenia na VN úlohatrvá
Uznesenieč. 57/2020 - Doplnok územného plánu č. 4 /zmena termínu uzn. 19/2021 do
31.12.21/ - úloha trvá
Uznesenie č. 58/2020 - podnet p. Beutelhauserová - úloha splnená
Uznesenie č. 64/2020 - predaj 2 ks horákov - nepredané, Uzn. 16/2021 - nová VOS —

nepredané,inv. komisia pripraví návrh na vyradenie — úloha trvá
Uznesenie č. 74/2020 - užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy p. Zeman - úloha trvá
Uznesenie č. 75/2020 - komunitný plán - úloha trvá
Uznesenie 22/2021 — Predbežný súhlas Dicentre + majetkové vysporiadanie pozemkupod kiosk stanicou v zmysle Zásad hodpodárenia — úloha trvá
Uznesenie 25/2021 — Zmluva o prenájme pozemku od Povodia Dunaja od 1.5.2021
/odsúhlasuje sa u Povodia Dunaja/ - úloha trvá
Uznesenie č. 36/2021 - postrek komárov — úloha splnená
Uznesenieč. 37/2021 - žiadosť o odpustenie nájmu p. Búdovej - doriešenie podlžností
- úloha trvá



Uznesenie č. 38/2021 - žiadosť o odpustenie nájmup. Drozdovej- doriešeniepodlžnosti — úlohatrvá
Uznesenie č. 40/2021 - žiadosť obyvateľov Stupavskej ulice na umiestnenie meračarýchlosti + dopravnej značkyariešenie žiadosti s DI, pripraviť návrh nazrušenieuznesenia
Uznesenie č. 41/2021 — žiadosť pani Havrilovej — dodatok k nájomnej zmluve, úlohasplnená
Uznesenie č. 42/2021 - zmluvu s Obcou Suchohrad o spoločnom školskom obvode,úloha splnená
Uznesenie č. 43/2021 — Zásielkovňa - úloha splnená
Uznesenie č. 45/2021 - nákup a umiestnenie kamery pri Jazierku /max. 2500 Eur/úlohatrvá
obstaranie osvetlenia naul. Moravskej /max. 2100 Eur/ úloha splnenáUznesenie č. 48/2021 - rozšírenie ČOV a príprava na zabezpečenie aktualizáciepodkladov /spolupráca s obecnou radou/, úlohasa priebežne plníUznesenie č. 49/2021 - stanovisko stavebnej komisie k žiadosti p. Turzovej — úlohatrvá
Uznesenie č. 50/2021 - stanovisko k žiadostiam a podnetu pani Beutelhauserovej —úloha splnená
Uznesenie č. 51/2021 - správa k dátumu 31.08.2021 o celkových výdavkoch apríjmoch na Zbernom dvore a o množstve odovzdaného odpadu, úloha trváUznesenie č. 52/2021 — príprava podkladov nazefektívnenie nákladov na Zbernomdvore v ZV a možnosťouúpravy cien za odpad /spolupráca sa obecnouradou/, úlohatrvá
Uznesenie č. 53/2021 - stavebná komisa - žiadosť EUROFIT Trading s.r.o. , prípojka— úlohatrvá
Uznesenie č. 54/2021 - zámer na priamy prenájom pozemkup. Bartalskému, úlohasplnená
Uznesenie č. 56/2021 - nákuptraktora, upr. Uznesením č. 62/2021 — úloha splnenáUznesenie č. 57/2021 + 58/2021 — VOS predaj “Zuzanky" cez realitnú kanceláriu
PEGAS REAL, úloha splnená
Uznesenie č. 46/2020, 76/2020 — hotelový komplex — poskytovaťinformácie, úloha
trvá
Uznesenie č. 60/2021 — klimatizácia OcÚ,úloha splnená
Uznesenie č. 61/2021 — Uhranský somíc, úloha splnená
Uznesenieč. 66/2021 — prenájom priestorov — zubná ambulancia — úlohatrvá
Uznesenie č. 67/2021 — prenájom priestorov — Mäsiarstvo — úloha trvá
Uznesenie č. 69/2021 — odpredaj budovy “Zuzanka"— úlohatrvá
Uznesenie č. 70/2021 — úhrada provízie Pegas Reals.r.o. — úlohatrvá
Uznesenie č. 72/2021 — zmluva s obcou Vysoká pri Morave — Jeseň života — úloha
splnená
Uznesenie č. 73/2021 — znalecký posudok a geometrické zameranie Moravskej ulice —
úlohatrvá
Uznesenieč. 74/2021 — vodomerná šachta p. Joštiak — úloha splnená
Uznesenie č. 76/2021 — prenájom pivničných priestorov v CVČ — úlohatrvá
Uznesenie č. 78/2021 — urnovástena cintorín — úloha trvá
Uznesenie č. 77/2021 — rekonštrukcia školského bytu — trvá



4. Pandemická situácia — ako ďalej: starosta obce po dohoa predsedom KŠK p. Jaroslavom Korychom sa dohodlikultúrnych akcií kvôli pandémií COVID19 opatrnía zati

de s p. Martinom Ľučánskym
> že budeme v uskutočňovaní

cie Poppovej, Novoročnýkoncert. Starosta v spolupráci s p. Annušovou Zabezpečí balíčky pre dôchodcov nad

85/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej
usporiadaných Obcou Záhorská Ves z dôZa: 6 poslancov /p. Annušová Mária, Ing. Bartalská MáriaDanihel Pavol, p. Kaderová Soňa, p. Ko
poslancov, Neprítomní: 3 poslanci /p. M
Stanislav/.

S. Úprava rozpočtu: starosta oboznámil
hlavne Materskej školy, nakoľko je
zmenu schválilo OZ. Nemôžeto schv.

podkladom,ktoré obdržali poslanci pred OZ.

> p. Lučánsky Martin
rych Jaroslav, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa:
gr. Klik Viktor,p. LučanskýPeter, p. Nechala

Vsi súhlasí so zrušením všetkých akcií
vodu pandémie až do odvolania.

>

prítomných, že Rozpočtové opatrenieč. 5 sa týka
úprava nad 1 000,00 € je potrebné, aby takútoáliť starosta ani predseda finančnej komisie. PaniDanihelová predniesla návrh rozpočtového opatrenia, nakoľko bola zmena oproti

PôvodnýÚpravy v príjmovejčasti: rozpočet 5. úprava RozdielDividendy BYS
600,00 2 483,50 1 883,50
0,00 0,00 0,00SPOLU - bežné príjmy 2 090 356,00 2 234 060,45 1 883,50
0,00 0,00 0,00SPOLU- kapitálové príjmy 550,00 85 750,00 0,00
0,00 0,00 0,00SPOLU- finančné operácie príjmové 70 020,00 75 520,00 9,00

Pôvodný
Úpravy vo výdavkovej časti: rozpočet 5. úprava RozdielMateriál MŠ - KŠU 6 000,00 1 000,00 -5 000,00Materiál MŠ poplatky rodičov 12 000,00 10 800,00 -1 200,00FC dotácia 3 000,00 2 000,00 -1 000,00MŠ služby 2 000,00 1 280,00 -720,00MŠ údržba budovy 1 500,00 780,00 -720,00Prístrešok pred MŠ 0,00 1 440,00 1 440,00SPOLU- bežné výdavky 1 540 867,00 1 592 107,68 -7 200,00MŠ interaktívna tabuľa+PC 0,00 6 200,00 6 200,00

0,00 0,00 0,00
SPOLU- kapitálové výdavky 4 100,00 51 206,00 6 200,00

0,00 0,00 0,00SPOLU- finančné operácie výdavkové 47 017,00 47 067,00 0,00



Pani riaditeľka MŠ sa spýtala P. Danihelovej prečo sa nepresúva z KŠÚ celá suma 6 000,00 €.Je toz dôvodu,že už návrh RO bol pripravený než bol odsúhlasený skutočný príjem príspevku z KŠÚBratislava a položky by sa museli opäť prehadzovať tak návrh zostal nezmenený. Zároveň ešte aj

Uznesenieč. 86/2021 — Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje rozpočtovéopatrenie č. 5/2021:
Za: 6 poslancov /p. Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, p. Lučánsky Martin, p. DanihelPavol, p. Kaderová Soňa, Pp. Korych Jaroslav, Proti: 0 poslancov, Zdržal sa: 0 poslancov,Neprítomní: 3 poslanci /p. Mgr. Klik Viktor, p. Lučanský Peter, p. Nechala
Pani Danihelová prečítala návrh ďalšieho uznesenia ohľadom úprav rozpočtu pre starostuobce, nakoľko doterajšia výška 1 000,00 € na mesiac je vždy po ukončení štvrťroka povykonaní účtovnej uzávierky malý objem na nepredvídané prekročenie rozpočtových položiekvyplývajúcich z praxe.

Uznesenie č. 87/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves schvaľuje zmenu vovykonávaní rozpočtového opatrenia, ktoré je oprávnený vykonaťstarosta obce nasledovne:
Starosta obce môže vykonaťv mesiaci rozpočtové opatrenia maximálne do výšky 1 000€vjednotlivých položkách schváleného rozpočtu okrem dotácie a miezd, celková výškaschválených príjmov a výdavkov musízostať nezmenená. Súčet vykonaných rozpočtovýchopatrení nesmie v mesiaci prekročiťčiastku 3.000 Eur.

Starosta obce predloží vždy na najbližšom zasadnutí OZ od vykonania rozpočtového
opatrenia správu o vykonaných rozpočtových opatreniach, resp. ním realizovaných zmenách vrozpočte príjmovej aj výdavkovej časti.

Zodpovedný: starosta obce

Za: 6 poslancov /p. Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária,p. Lučánsky Martin, p. DanihelPavol, p. Kaderová Soňa,p. Korych Jaroslav
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní:3 poslanci /p. Mgr. Klik Viktor, p. Lučanský Peter, p. Nechala Stanislav/

6. Diskusia: starosta obce otvoril diskusiu
e lng. Bartalská informovala, že sa občania sťažujú na pánačo robí výkup

starého elektroodpadu, peria... a chodí v nedeľu poobede, že občanov vyrušuje.Taktiež aj nedeľné kosenie trávy. Po diskusii sa dohodli poslanci ako i starosta
obce, že sa preverí možnosť ako by sa mohlitieto činnosti obmedziť.

e Ing. Bartalská sa spýtala pani riaditeľky MŠ koľko detí navštevuje MŠ. Pani
riaditeľka informovala, že momentálne navštevuje MŠ 88 detí. Kapacita MŠ
Záhorská Ves je 105 detí. Triedy sú naplnené. Informovala, taktiež že od



01.11.21 príde nová kvalifikovaná pani učiteľka a problém s pani učiteľkami
nemáme. Stále máme voľnúkapacitu a deti je možné umiestniť aj počas roka,
niekde si musia rodičia dávaťprihlášky už pri narodení dieťaťa, lebo kvôli
kapacitám im dieťa do MŠ nezoberú. U nás našťastie zatiaľ taký problém
nemáme. Materská škola Záhorská Ves je na veľmi dobrej úrovni.

e Pani Tereň poďakovala pani riaditeľke a je rada, že sa realizácia prístreška
podarila. Starostu obce sa spýtala ako to je s pokutou za požiarnu zbrojnicu:
starosta informoval, že pokutaje zaplatená. Táto situácia sa riešila na minulom
OZ. A z čohosato platilo — bolo to z nevyčerpaných peňazí na klimatizáciu
a Zo zostatku dotácie pre FC. Nakoľko starosta na otázku nebol pripravený,
odmietol odpovedať.

e Starosta obce informoval ohľadom požiarnej Zbrojnice, že by do mesiaca
mohlo byťs firmou MoraviaParks.r.o. stretnutie, aby sa dala budova dať do
majetku obce na základe zmluvy. Zároveň starosta upozornil, že bude žiadať
poslancov, aby sa v budúcom rozpočte obce vyčlenili finančné prostriedky na
právne služby. Neustále otázky na obecný úrad, starostu obce sa veľa krát bez
právneho poradenstava nedajú riešiť.

e Pani Uharkovása spýtala na základe akej zmluvy medzi obcoua firmou
Moravia Park s.r.o. bola dohodao postavení požiarnej Zbrojnice. Starosta bude
odpovedať p. Uharkovej písomne do 30dní.

e Pani Annušová informovala, že jej písala mail p. Tereň ako členke rady v MŠ,
že sú schody šmykľavé a nebezpečné. Pani Annušová na mail neodpovedala
a vysvetlila, že sa celú existenciu MŠ saešte žiaden úraz na schodoch nestal
a upozornila, aby si rodičia pri vstupe do MŠ dávali na svoje deti pozor.
Problém s dlažbou vysvetlila aj p. riaditeľka MŠ, že dlažba je protišmykováale
keď napadá sneh alebo naprší schodysú aj tak šmykľavé. Tento problém sa
riešil už dlhodobo. Riešilo sa to viacerými spôsobmi a bolo to finančne
náročnétak sa to vždy odsunulo. Teraz keďsa ponúkol pán Nerád Samuel, že
MŠpomôžea prístrešok poskytnelen za materiál, môžu sa schody zastrešiť.

Starosta ukončil diskusiu a poprosil p. Tereň, Uharkovú ako i ostatných občanov, aby hľadali
aj pozitívne veci a nie stále len kritizovať, udávať, hľadať chyby. Je potrebné spoločne
premýšľať ako ďalej pokračovaťv rozvoji obce.

Starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Michaela Danihelová

i.2e NZ

24X. 2027Overila: Soňa Kaderová


