
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného 15.11.2016o 17. OO v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Rúth Kaderová, Michaela Danihelová
Poslanci: Bajtek Andrej, Havrilová Zuzana, Danihel Pavol, Annušová Mária, Bartalský Peter,
Mgr. Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Ing, Bartalská Mária, Pupík Rastislav - neskorší
príchod o 17,30 hodine.
Určenie zapisovateľ a a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľ: Michaela Danihelová
Overovatelia zápisnice: Bajtek Andrej, Ing. Bartalská Mária - Za 6 poslancov, Zdržali sa 2
poslanci (Bajtek, Ing. Bartalská), Neprítomný 1 poslanec (Pupík)

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh + správa kontrolóra
3. Správy komisií
4. Informácie starostu obce
5. Rozpočet žiadosti
6. Schválenie uznesení
7. Diskusia
8. Záver

Zápis z rokovania:
1. Otvorenie

Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných a informoval ich
o programe rokovania.

2. Kontrola úloh
Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce Mgr. R. Kaderová:
Uznesenie č. 118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá
Uznesenie č. 122/2011- rokovanie so spoločnosťou GURAM s.r.o. - úloha trvá, zmluva
X.2016 zanikla
Uznesenie č. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá
Uznesenie č. 74/2015 - vypracovanie dodatku Č. 2 - zmeny a doplnky územného plánu-
úloha trvá
Správa kontrolórky obce
Kontrolórka obce informovala, že správy z kontroly boli prednesené na obecnej rade a boli
doplnené o kontrolu KD. Správy sú založené u Ing. Márii Bartalskej.

3. Správy komisií
Stavebná komisia: správu predniesol Danihel Pavol- komisia zasadala 2x (06.10.16
a 20.10.16) a riešila 12 ohlásení drobnej stavby. Na základe obhliadok stavebná komisia nemá
voči ich realizácii žiadne námietky. K ohláseniu drobných stavieb boli doložené všetky
potrebné doklady okrem žiadosti p. Vongreja na vodovodnú prípojku musí doložiť
rozkopávkové povolenie.
Komisia životného prostredia: správu podal Bajtek Andrej - komisia zasadala 27.10.16
zhodnotila situáciu životného prostredia v obci. Pri kontrole vyvážania triedeného odpadu,
bolo zistené nedostatočné vyvážanie plastov. Komisia žiada starostu obce o častejšie
vyvážanie plastov a navrhuje do rozpočtu na rok 2017 zahrnúť položku 5 000,00 € na
odvodňovacie kanály a 2 000,00 € na vývoz triedeného odpadu.
Kultúrno-športová komisia: správu podala Mgr. Malíková Gabriela - od posledného OZ sa
uskutočnili akcie: 22.10.16 Deň úcty k starším, 01.11.16 Pamiatka zosnulých, 11.11.16
Veteráni spomienka. Pripravované akcie sú 20.11.16 Koncert Lucie Poppovej a položenie



kytice k rodnému domu, 05.12.16 Mikuláš, 10.12.16 Vianočné trhy v KD, 17.12.16 MEReI
vianočný galaprogram, 26.12.16 Stolnotenisový turnaj, 31.12.16 Minifutbal.
Finančná komisia: správu predniesla Ing. Bartalská Mária - komisia zasadala 08.11.16, kde
prerokovala rozpočtové opatrenie č.6, žiadosti k rozpočtu 2017, záznamy z výsledku
kontroly. Dňa 15.11.16 sa opäť prerokovali žiadosti k rozpočtu 2017. Pani Danihelová
predniesla navrhované sumy k jednotlivých žiadostiam podľa dohody finančnej komisie.
Finančná komisia žiada všetky spolky a združenia, aby si rozpočty čerpali podľa schválenia
tzn. aby si vyčerpali schválené položky v danom roku.
OZ berie na vedomie Správy a informácie komisií Za 9 poslancov.
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 podľa predloženia finančnej komisie Za 6 poslancov

pôvodný
Úpravy v príjmovej časti: rozpočet 6. úprava Rozdiel

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SPOLU - bežné príjmy 1162246,00 1234029,38 0,00

SPOLU - kapitálové príjmy 30000,00 52500,00 0,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 122500,00 172 569,49 0,00

Pôvodný
Úpravy vo výdavkovej časti: rozpočet 6. úprava Rozdiel

MŠ navýšenie mzda, odvody (Létalová) 104000,00 105500,00 -1500,00
VO za Sýpkou 0,00 2120,00 -2120,00
KD osvetlenie malá sála 0,00 160,00 -160,00

Spoluúčasť asanácia smetiska 3480,22 4145,48 -665,26
KD maľovanie malej sály 0,00 1800,00 -1800,00

SPOLU - bežné výdavky 844278,00 964421,69 -6245,26

Zastávka zdravotné stredisko 0,00 1200,00 -1200,00

KD spoluúčasť projekt 6600,00 0,00 6600,00

SPOLU - kapitálové výdavky 70400,00 82391,70 5400,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30835,00 30835,00 0,00

OZ berie na vedomie návrh Žiadostí do rozpočtu obce na rok 2017 Za 9 poslancov.

4. Informácie starostu obce
Klačanský Pavol - robí sa znalecký posudok na pozemok
Zberný dvor - bližšie informácie by mali byť do týždňa
Asanácia smetiska sa vykonáva, práce budú ukončené do piatka 18.11.16. Malo by sa
zlikvidovať zo smetiska cca. 600 ton t.j. asi 1/10 smetiska
EUROFONDY na ďalšie obdobie ešte presne nevieme, pracuje sa na tom
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Jeseň života - starosta rieši s pozernkovým fondom a obvodným úradom, musí sa
pripraviť uznesenie, ktorý pozemok chceme delimitovať musí byť určený na
stavebnú činnosť teda ako stavebný pozemok, projektový zámer a v územnom pláne
to musí byť tiež
KD - malá sála je vymaľovaná, vymenené sú aj svetlá za bodové
Strecha KD - odtok zo strechy bol na terasu tak sa tam vymlel kráter, treba to
zabetónovať lebo roh sa trhá, dá sa tam drtený betón a urobí sa odvod vody do rigolu
Zástavka pri zdravotnom stredisku bude široká 2m, namontuje sa do asfaltu asi prvý
decembrový týždeň, nerozbitná
Zástavka pri bytovkách na žiadosti občanov - kontajnery sa premiestnili k čističke
k bioodpadu a dali sa tam ihlany kvôli autobusom
Záhorienka vystúpenie bolo pre neúčasť občanov zrušené

5. Žiadosti
Miriam Turzová, Záhorská Ves - vyjadrenie a žiadosť vo veci riešenia hraníc nehnuteľností.
Pani Turzová osobne prišla na zasadnutie OZ. Poslancom predniesla a oboznámila ich
s celým problémom riešenia hraníc nehnuteľností. Obecná rada sa na svojom zasadnutí
dohodla, že OZ bude súhlasiť s každou dohodou medzi rodinou Vidovou a Turzovou
v stavebnom konaní v zmysle zákona. Ak k dohode nepríde odporúča účastníkom
stavebného konania obrátiť sa na súd. Za 9 poslancov.

6. Schválenie uznesení
Počas rokovania OZ boli prijaté 4 uznesenia.

7. Diskusia
Ing. Bartalská Mária informovala OZ, že firma NELL Kapital vymohla od firmy OCKON
sumu 2640€ za DzN, 10%z toho sa zaplatí odmena firme NELL KAPITAL.
DHZ bude 26.11.16vyrezávať orech v Jeseni života. Ďalej Ing. Bartalská informovala, že
v KD sa vykonáva projekt na novú elektroinštaláciu, požiadala poslancov, aby dali podnety
na doplnky k tomuto projektu. Pán Pupík doplnil, že by bolo dobré dať vonkajšie prívody na
kultúrne akcie.
Pán Konečný Ivan poďakoval za poskytnuté finančné prostriedky na rok 2017pre
Stolnotenisový klub ako i Futbalový klub. FK z vlastných prostriedkov a svojpomocne
upravia striedačky lebo musia byť zakryté, oplotenie na lapače lôpt, opravia na tribúne
sedadlá a taktiež potrebujú pojazdnú minitribúnu pre videotechnika. FK v rámci SFZ
v mesiaci apríl až jún by mal dostať z rozpočtu na technické pomôcky pre prípravku.
Pani Mária Annušová oznámila, že vypadáva VO v obci, starosta to rieši s pánom Makytom
je tam starý časomerač, opraví sa to.
Detské ihrisko treba dať uzatvoriť, aby tam nechodila vo večerných hodinách mládež.
Pani Annušová Mária informovala, že sa dali ušiť návleky na stoličky do KD, sukničky na
balkón a na švédske stoly.
Vajdečková Natália poďakovala za poskytnutú dotáciu pre súbor MERCI.
Peter Lučanský upozornil poslancov, že na akcie v obci nad 100 ľudí musia byť prizvaní
hasiči. Starosta oznámil, že je potrebné zakryť stavbu zbrojnice.
Pani Annušová Mária má výhradu voči bráne p. Ivancsíkovej vyzerá zle je potrebné ju
natrieť. Plot na detskom ihrisku esteticky nevyhovuje. VPP pracovníci nechodia po uličkách
a málo pracujú.
Pán Ichman poďakoval za dočasnú úpravu cesty Sokolská ulica a za zahrnutie rekonštrukcie
tejto cesty do rozpočtu na rok 2017.
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8. Záver
Starosta obce JUDr. B. Šimkovič ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Michaela Danihelová

Overili:

Andrej Bajtek
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