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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupite
�
stva Záhorská Ves 

04.11.2009 (o 18.00 Obecný úrad ZV) 
 

Pred zasadnutím OZ sa uskuto�nilo zasadnutie Obecnej rady v zložení JUDr. B. Šimkovi�, Ing. A. 
Lednická, P. Nerád, P.Biesik, PhDr. D. Brukkerová na Obecnom úrade Záhorská Ves. 

 
Prítomní: JUDr. Boris Šimkovi�, , Ing. Alica Lednická, Michaela Danihelová, 
Peter Biesik, PhDr. Darina Brukkerová, Bc. Marián Jane�ek, Peter Nerád, Jozef Polák, JUDr. Milan 
Repár, Václav Soboli�,  
Jozef Grujbár – príchod o 20.30 (ospravednený z pracovných dôvodov). 
. 
Ur�enie zapisovate�a a overovate�ov: 
Zápis: PhDr. D. Brukkerová 
Overovatelia zápisnice: Peter Biesik, Peter Nerád. 
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Kontrola úloh 
3. Správa kontrolóra 
4. Návrh rozpo� tu na rok 2010 
5. Informácie starostu obce 
6. Schválenie Dodatku � . 1 k VZN � . 6/2006 
7. Polro� né hodnotenie starostu obce a hlavného kontrolóra 
8. Žiadosti ob� anov 
9. Diskusia 
10. Rôzne 
11. Prijatie uznesení 
12. Záver 

 
Zápis z rokovania: 
 

1. Otvorenie  
Starosta JUDr. B. Šimkovi� otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných, predstavil program a overil, �i 
poslanci obdržali materiály.  
Ur�il zapisovate�a a overovate�ov zápisnice. 
 

2. Kontrola úloh 
Kontrolórka obce Ing. A. Lednická uskuto�nila kontrolu úloh: 
 

• Uznesenie �. 109/2009 – Zoznam neplati�ov bol vyhotovený a vyvesený, neplati�i písomne 
urgovaní. 

• Uznesenie �. 110/2009 – uznesenie splnené. 
• Uznesenie �. 114/2009 – materiál p. Vojtovi�ovej a p. Struhára bol uložený v depozite (garáži) 

a poplatok za uloženie je ur�ený ako poplatok za užívanie garáže (nájomné). 
Úlohy zo zápisnice: 
• Žiados� riadite�ky ZŠ o uhradenie finan�ných prostriedkov za projekt kúrenia. Preplatenie 

faktúry nie je momentálne možné pre nedostatok financií. Škola ale dostane �asom ušetrené 
peniaze, z ktorých bude možné faktúru uhradi�. 
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• Výrub borovíc – zistenia inž. Konárikovej – majite�ka pozemku p. Dakaková dala vyrúba� iba 6 
borovíc, ostatné vyrúbal nezistený páchate�. Inž. Konáriková postúpi procesné kroky na zistenie 
vinníka.  
JUDr. Šimkovi�: 16 vyrúbaných borovíc spôsobí pôdnu eróziu. 
JUDr. Repár: Vypílené borovice zostali na pozemku a sú potenciálnym ohrozením požiarom. 

• Oprava radiátorov v Jeseni života bola vykonaná. 
 
3. Správy kontrolóra 
• Kontrolórka obce Ing. A. Lednická podala správu o kontrole neplati�ov.  

Vykonala sa kontrola neplati�ov v BJ 21. (Sestrienka, Pobo�níková, Remišová). Neplati�i za 
energie Auri a MUDr. Jenisová. OZ prijalo uznesenie o vyvesení zoznamu neplati�ov na 
vývesnú tabu�u OÚ. 

• OZ prijalo uznesenie o vyvesení Dodatku k VZN �.6. 
• Dodatok k VZN �.8/2008 – odhlasovanie platnosti na rok 2010 – Da� z nehnute�nosti 

a pozemkov. 
• Návrh VZN o platbe na žiakov z podielových daní – materiál bude  predložený na zasadnutie 

OZ.  
 
4. Návrh rozpo� tu na rok 2010 

Starosta obce, Finan�ná komisia s �alšími poslancami a kontrolórka obce predložili na 
rokovanie návrh rozpo�tu. Po diskusii boli do návrhu zaradené �alšie položky (hasi�ské sú�aže 
– o pohár starostu, oble�enie pre mažoretky, príspevok pre hokejbal) a vyradené (úspora 
z rozpo�tu Jese� života). Návrh bude doplnený, vyvesený na vývesnej tabuli (odhlasovaný na 
zasadnutí OZ 16.12.2009). 

 
5. Informácie starostu obce 
• Kriminalita v obci.  Starosta podnikol kroky pre pridelenie bezpe�nostných zložiek do obce. 

Situácia  so spotrebite�mi drog sa pod�a starostu i ob�anov zhoršuje. Orgány, ktorým sa 
informácie postupujú, ich nepovažujú za alarmujúce. 

• Mikuláš – pozvánka pre ob�anov. 
• Lucia Popp – krásny koncert – nízka ú�as�- do budúcnosti viac zainteresova� u�ite�ov a žiakov 

školy. 
• Gulášové preteky. 
• Cesty v Záhorskej Vsi – najproblematickejšie miesta zistené Stavebnou komisiou budú pod�a 

možností sanované. 
 
 

6. Schválenie Dodatku � . 1 k VZN � . 6/2006 
7.  
8. Polro� né hodnotenie starostu obce a hlavného kontrolóra 

Poslanci Obecného zastupite�stva zhodnotili prácu starostu obce a kontrolóra v druhom polroku 
2009 s týmito závermi: 
� V ostatnom polroku JUDr. Boris Šimkovi� a Inž. Alica Lednická úspešne pracovali  na 

projektoch, ktorými sa obec zapájala do programov regionálneho rozvoja. 
� Obidvaja menovaní nad rámec svojej pracovnej náplne a povinností vykonávajú �innosti, 

vyplývajúce z ich pracovných pozícií. 
� Poslanci OZ  mimoriadne hodnotili pracovné nasadenie,  formy prezentácie obce 

a manažérske zru�nosti, ktoré využívajú pri výkone práce. 
Na základe hodnotenia poslanci odhlasovali pre obidvoch návrh na odmenu vo výške dvoch 
mesa�ných platov. 
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9. Žiadosti ob� anov 
• P. Kla�anský písomne požiadal o odpredaj 462m2 pozemku od obce. 

Na základe diskusie bol prijatý záver: 
Za parcelu bola stanovená suma 750 Sk/m2 – �o je spolu 11 502€ za pozemok.  
Bol stanovený termín – 30.06.2010, dokedy musí by� suma zaplatená. V prípade nezaplatenia 
do stanoveného termínu, je pozemok považovaný za vo�ný. 

• R.Mošovský – prenájomca  prevádzky žiadal o odloženie platby nájomného pre dostavby, ktoré 
musel uskuto�ni� pre zmenu zákona o delení prevádzky kvôli faj�iarom. OZ prijalo riešenie: na 
základe oznámenia o ukon�ení úprav, obhliadky a vypracovania stanoviska stavebnej komisie 
prijme OZ rozhodnutie na zasadnutí OZ. 

 
10. Diskusia 
Na zasadnutie OZ sa dostavili predstavitelia firmy EITG – Consultin, ktorá projektuje  cezhrani�nú 
spoluprácu v programe kompostovania. Cena tvorby projektovej dokumentácie a know-how pre 
obec by predstavovala 500 000 €. Obec na ú�as� v projekte  v sú�asnosti nemá prostriedky. 
 
11. Prijatie uznesení 

Poslanci prijali 11 uznesení. 
 

12. Záver 
 

Zapísala: PhDr. D. Brukkerová 
Overili:  Peter Biesik, Peter Nerád 

 
 
 
 


