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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupite
�
stva Záhorská Ves 

4.1.2010 (o 18.00 Obecný úrad ZV) 
 
 

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovi�, , Ing. Alica Lednická, Anna Antali�ová, 
PhDr. Darina Brukkerová, Jozef Grujbár , Peter Matejov, Jozef Polák, JUDr. Milan Repár, Václav 
Soboli�.  
Ospravedlnení: Peter Biesik, Bc. Marián Jane�ek, Peter Nerád.  
Ur�enie zapisovate�a a overovate�ov: 
Zápis: PhDr. D. Brukkerová 
Overovatelia zápisnice: Jozef Polák, Václav Soboli�.  
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Príhovor starostu k NR 
3. Kontrola úloh 
4. Plán riadnych zasadnutí OZ na I. polrok 2010 
5. Plán kontrolnej � innosti na I. polrok 2010 
6. Schválenie dodatku VZN Jese�  života 
7. Informácie starostu obce 
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 dal 
navrhovaný program odsúhlasi�. Ur�il zapisovate�a a overovate�ov zápisnice. 
 

2. Príhovor starostu k NR 
Starosta zaželal poslancom a všetkým zú�astneným ob�anom š�astný nový rok a informoval ich, že  
ako v roku 2009, aj v roku 2010 budú pravdepodobne krátené podielové dane (v roku 2009 boli krátené 
o 2 000 000 Sk, na rok 2010 je plán krátenia o 2 900 000 Sk). 
 

3. Kontrola úloh 
Kontrolórka obce Ing. A. Lednická uskuto�nila kontrolu úloh: 
Všetky uznesenia okrem dvoch uvedených, ktoré prechádzajú do roku 2010 boli splnené. 

• Uznesenie �. 122/2009 – odpredaj pozemku (Kla�anský) 
• Uznesenie �. 123/2009 – .žiados� o kompenzáciu nákladov (Mošovský) 
 

4. Plán riadnych zasadnutí OZ na I. polrok 2010 
Plán riadnych zasadnutí OZ dostali poslanci v materiáloch na zasadnutie, bude zverejnený na 
informa�nej tabuli a webovej stránke obce. 
 

5. Plán kontrolnej � innosti na I. polrok 2010 
Plán kontrolnej �innosti dostali poslanci v materiáloch na zasadnutie, bude zverejnený na informa�nej 
tabuli a webovej stránke obce. 
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6.  Schválenie dodatku VZN Jese�  života 

Poslanci schválili dodatok VZN. Výsledok hlasovania: 6 prítomných, 3 neprítomní poslanci 
      Za: 6  
 

7. Informácie starostu obce 
• Starosta informoval ob�anov, že na zasadnutie OZ pozval riadite�a Obv. odd. Policajného zboru 

Gajary -  ppluk. Igora Balušku, aby informoval poslancov  o situácii v páchaní trestnej 
� innosti v Záhorskej Vsi. 

• �aká sa na správu o prijatí projektov Revitalizácie sídiel a Multifunk�ného ihriska.  
• Riešenie situácie s miestom správcu webovej stránky obce. Práca správcu vyžaduje viac 

�asu ako mohol doterajší  správca do �innosti  investova�. Poslanci sa opakovane  zaoberali 
nedostatkami v dokumentácii na webe a h�adali riešenie. Starostovi sa podarilo nájs� 
potenciálneho správcu Radoslava Klasa, ktorý preberie prácu správcu predbežne za 30 € 
mesa�ne. 

• Redak� ná rada. V súvislosti s potrebou riešenia informa�ného systému o obci bol vyslovený 
návrh na vytvorenie Redak�nej rady OZ, ktorú by mali tvori� �lenovia: 

� hovorca OZ (JUDr.M.Repár) 
� šéfredaktor Záhoráckeho hlásnika (Mgr.O.Šimkovi�) 
� správca webovej stránky (R.Klas) 
� plus �alší �lenovia, ktorých si do Redak�nej rady navrhne hovorca OZ. 

              Formálne zostavenie Redak�nej rady bude odhlasované na budúcom zasadnutí OZ. 
• Ples. Termín – 30. januára 2010 o 20.00. Vstupné 20 €. Vstupenky v predaji od 11.1.10. 

rezervácie platia do 13.01.10.  Všetci poslanci sa budú stretáva�  na poradách k organizácii 
plesu 18. a 25. 01.10 o 18. hodine. Písomný zápis rozdelenia úloh zo zasadnutia KŠK so 
starostom a ostatnými poslancami (4.01.10) budú poslancom doru� ené do 18.01.10 
(Brukkerová). 

 
8. Žiadosti ob� anov 

Na základe písomnej žiadosti DHZ o pridelenie miestností pod hasi�skou garážou na rozšírenie 
sladu poslanci odsúhlasili žiados� DHZ  uznesením OZ. 1/2010. 
 

9. Diskusia 
Starosta obce pozval riadite�a Obv. odd. Policajného zboru Gajary -  ppluk. Igora Balušku, ktorý 
informoval poslancov  o situácii v oblasti ochrany zdravia, majetku ob� anov a celkovej 
bezpe� nostnej situácii v Záhorskej Vsi. 
• Po�et pracovníkov bol zredukovaný zo 46 na 21. 
• Informoval o štruktúre �innosti Obv.odd.PZ Gajary. 
• Informoval o preh�ade hlásenej trestnej �innosti (vstup do objektov, priestupky na úseku držania 

psov, trestné �iny...) 
• Strach z ozna�ovania páchate�ov.  
• Dobrovo�ní pomocníci Policajného zboru. 
JUDr.M.Repár: otázka na drogy a násilné trestné �iny v ZV 
Ppluk..Baluška:  
• ZV sa nevymyká z „normy“ v okolitých obciach. 
• Dôkazná situácia je �ažká vzh�adom k platným legislatívnym opatreniam (napr. v dokazovaní 

látok vo vozidle). 
JUDr.B.Šimkovi�: Starostovia  obcí, ktoré patria do pôsobnosti Obv.Odd.PZ v Gajaroch sa 
pravidelne raz mesa�ne stretávajú a navzájom sa informujú, identifikujú problémy, h�adajú 
operatívne riešenia. 
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Starosta obce ZV pravidelne v miestnom rozhlase upozor�uje ob�anov  na bezpe�nostnú situáciu, 
na ochranu pred podvodníkmi a zlodejmi. V preventívnej osvete  bude starosta pokra�ova� a obec 
sa zapojí do projektu Ochrany bezpe�nosti ob�anov, ktorý organizuje Policajné riadite�stvo PZ 
Bratislava. 

 
10. Rôzne 

• JUDr. M.Repár na základe informácie od ob�anov informoval o probléme nesvietenia 
pozi�ného svetla na komíne firmy Strojstav. Starosta obce upozorní konate�ov Strojstavu 
a upozorní ich na potrebu riešenia problému z bezpe�nostných dôvodov. 

• JUDr. M.Repár formuloval požiadavku na firmu DATA Bratislava, aby  pracovník vykonal 
previerku kamerového dokumenta�ného systému, identifikoval druh a možnosti zariadenia 
a navrhol možnosti optimalizácie. 

 
 

11. Prijatie uznesení 
Poslanci prijali 3 uznesenia. 
 

12. Záver 
 

Zapísala: PhDr. D. Brukkerová 
Overili:  J.Polák, V.Soboli�. 

 
 
 
 
 


