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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupite
�
stva Záhorská Ves 

01.02.2010 (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, Stanislava Orgo�ová, 
Peter Biesik, PhDr. Darina Brukkerová, , Jozef Grujbár, Bc. Marián Jane�ek (príchod 18.50, ospr.), 
Peter Nerád, Jozef Polák, JUDr. Milan Repár, Václav Soboli�. 
Ur�enie zapisovate�a a overovate�ov: 
Zápis: PhDr. D. Brukkerová 
Overovatelia zápisnice: JUDr. M. Repár, P. Matejov. 
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Kontrola úloh 
3. Správa kontrolóra 
4. Preh

�
ad za rok 2009 - KOMPA 

5. Informácie starostu obce 
6. Žiadosti ob� anov 
7. Diskusia 
8. Rôzne 
9. Prijatie uznesení 
10. 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.  
Do programu navrhol zaradi� �alší bod programu – predstavenie projektu využitia kasární, ktorých 
prenájom bol inzerovaný na webovej stránke obce. 
Poslanci súhlasili so zaradením problematiky do programu. 
 

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

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

Starosta obce JUDr. B. Šimkovi� obdržal písomné zamietnutie žiadosti o finan�nú podporu 
z eurofondov z programu „revitalizácia sídiel“ z dôvodu nedostatku finan�ných prostriedov. Kvôli 
predloženiu faktúr v celkovej hodnote 27.000 € (vykonávacie projekty )a 3.000 € (Finecom) poslanci OZ 
požadujú predloženie všetkých zmlúv, dokladov o výberovom konaní a faktúr na rokovanie OZ. 
Kontrolórku obce, finan�nú komisiu, JUDr. M. Repára a starostu obce poveruje  kontrolou  kompletnosti 
zmluvy o revitalizácii a riešením dodržania podmienok zmlúv, aby nevznikli finan�né nároky 
z omeškania.  
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Zárove� OZ poveruje starostu obce h�adaním prí�in neprijatia projektu (aj na rokovanie na najvyšších 
miestach). 

� Multifunk�né ihrisko 
Projekt na multifunk�né ihrisko, v ktorého podmienkach bola 0,5% spoluú�as� bol prekategorizovaný na 
projekt projekt so spoluú�as�ou 42%. Vstup do projektu s takou spoluú�as�ou poslanci neodsúhlasili. 
OZ odsúhlasilo vypracovanie nového projektu so žiados�ou o dotáciu priamo na Úrad vlády. 

� Redak�ná rada a hovorca Obecného zastupite�stva 
Po diskusii o poslaní osoby hovorcu, vedúceho redak�nej rady a vhodných osobách sa poslanci 
dohodli, že na nadchádzajúcom OZ bude predložený konkrétny návrh �innosti s navrhnutými osobami. 
Touto úlohou sa poveruje pani Brukkerová. 

� Osvetlenie komína 
Starosta obce vykonal  písomné oslovenie majite�a komína oh�adne osvetlenia. 

� Kamerový systém 
Firma Data Bratislava (Brukker) bola požiadaná, aby vykonala previerku ú�innosti a možností 
kamerového systému. Vznikli rozpory medzi požiadavkami objednávate�ov a reálnymi možnos�ami 
zariadenia. Pre �alšie posudzovanie je potrebné predloži� na rokovanie OZ výpis z rokovania OZ, 
objednávku a faktúru. 

� Projekt „boj proti drogám“ 
Poslanci odsúhlasili vytvorenie bezplatného projektu boja proti drogám, ktorý má by� zameraný na 
získavanie vedomosti a zru�ností  10-15 ro�ných žiakov  a zabezpe�enie obce kamerovým systémom a 
jeho zaslanie na adresu vyhlasovate�a programu. Zodpovedná Ing. Lednická. 

� Nedostatky v dokumentácii projektov 
Kontrolórka obce vykonala kontrolu všetkých faktúr. Vä�šina nedostatkov bola odstránená. Zostali však 
niektoré nedostatky, ktorých zoznam kontrolórka Ing. A. Lednická prezentovala a OZ odhlasovalo, že na  
nadchádzajúcom zasadnutí OZ zoznámi poslancov so stavom opakovanej kontroly. Ide najmä 
o doklady, týkajúce sa objednávania a fakturovania projektov. 

� Neplatenie nájomného 
• Miriam Remišová (Papier a hra�ky – budova býv. colnice) – informácia o kauze a návrhy na 

riešenie. Starosta obce bol poverený OZ komunikáciou s. p. Remišovou so zdôraznením 
nevhodnosti postupu nájomní�ky vo�i OZ Záhorská Ves, odsúhlasil sa návrh na �iasto�né zníženie 
5 mesiacov. 

• Ján Sestrienka (školník, obecný byt) opakovane neplatil nájomné, svojvo�ne navrhol zníženie 
vyrúbeného nájomného 100 € na 5 €. OZ nesúhlasí so znížením nájomného s oh�adom na potreby 
udržiava� obecný byt. Mimopracovné �innosti, ktoré bude p. Sestrienka pre obec vykonáva� mu 
budú hradené, ke� bude funk�né ihrisko a menovaný bude reálne vykonáva� správcovské (alebo 
iné dohodnuté)  �innosti. Vzh�adom k nedoloženiu pracovnej náplne a nemožnosti poznania 
pracovných �inností, vyplývajúcich z pracovnej náplne OZ žiada o predloženie pracovnej náplne 
menovaného. 

• Radovan Lon�ek 
Za dlžníka zaplatila �as� dlžnej sumy matka a dlžník sa dohodol na splátkovom kalendári. 

 
4. Preh

�
ad za rok 2009 – KOMPA 

Zo d�a 18.01. 2010 bolo predložené vyú�tovanie s predpokladaným navýšením  na základe prác 
navyše o 9 276 €. Kone�ná suma za rekonštrukciu kompy bude 78 177€.  Po diskusii poslanci 
predložené zvýšenie odsúhlasili. 
 

5. Informácie starostu obce 
Starosta komentoval všetky  body programu a podával priebežné informácie. 
 

6. Žiadosti ob� anov 
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• Peter Prúška ústne predniesol žiados� na odkúpenie pozemku 55 m2 od obce s cie�om  dorovnania 
pozemku  (vyrovnanie hranice). OZ odhlasovalo odpredanie uvedenej �asti za 12 € za m2, pretože 
za túto sumu odkúpil pozemok od p. Dušana Tvoríka. 

 
7. Diskusia 

Do diskusie sa nikto zo zú�astnených neprihlásil. 
 
8. Rôzne 

Na zasadnutie OZ bol pozvaný Marek Schoun, ktorý žiada o prenájom vojenských kasární s cie�om 
uskuto��ova� �innos� strediska pre výchovu pracovníkov SBS (firma MASHO s.r.o.). 
OZ vyzvalo záujemcu o prenájom, aby na nadchádzajúce zastupite�stvo predložil  všetky potrebné 
dokumenty a na vyjadrenie súhlasu OZ. (doklad o licencii, projekt a zastrešenie �innosti, návrh dohody 
o súhlase s �innos�ou, návrh zmluvy o nájomnom...). 
 

9. Prijatie uznesení 
Na zasadnutí OZ bolo prijatých 12 uznesení. 
 
 

11. Záver 
Nadchádzajúce zasadnutie OZ sa uskuto�ní 1. marca 2010. 
 
Zapísala: PhDr. Darina Brukkerová 
Overili JUDr. M. Repár, P.Matejov. 


