
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteJ'stva Záhorská Ves konaného dňa

18.10.2018 o 18.00 hod. 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

Ospravedlnení poslanci (neprítomní): Pupík Rastislav, Ing. Bartalská Mária, Nechala Stanislav

Určenie zapisovate"a a overovate"ov zápisnice:
Zapisovater: Michaela Danihelová

Overovatelia: Mgr. Gabriela Malíková, Bartalský Peter - Za 4 poslanci, Zdržali sa 2 poslanci (Malíková,
Bartalský), Neprítomní 3 poslanci (Pupík, Nechala, Bartalská)

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola úloh

3. Správy komisií

4. Prijaté žiadosti do rozpočtu r. 2019

5. Informácie starostu obce - FirstFarms Agra M, s.r.o., deratizácia
6. Schval'ovanie VZN č. 2/2018 - o určení školského obvodu
7. Žiadosti

8. Diskusia

9. Schválenie uznesení
10. Záver

Zápis z rokovania:

l. Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných a informoval
ich o programe rokovania.

2. Kontrola úloh:

Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha splnená
Uzn. 32/2017 - Žiadosť na mal'ovanie Zdr.strediska - úloha trvá

Uzn. 65/2017 - zmena názvu ulice Moravská - úloha trvá

Uzn. 67/2017 - zriadenie zastávky na znamenie - úloha trvá

Uzn. 79/2017 - žiadosť občanov pri Trati /oprava cesty a rozhlas/ úloha splnená
Uzn. 84/2017 - odkúpenie pozemku vo vlastníctve p. Šteffeka - úloha trvá

Uzn. 89/2017 - darovacia zmluva s Dicentrou SK a.s. - úloha splnená

3. Správy komisií: Stavebná komisia zasadala 05.10.18 a prerokovala sedem žiadostí. Správu

podal p. Danihel Pavol. Žiadosť p. Očenáš Maroš za bytové družstvo - pozemok pod bytovkou

na Školskej ulici: na náklady obce sa dá vypracovať posudok a potom sa bude pokračovať

v riešení žiadosti. Ostatné žiadosti boli vyriešené. Stavebné komisia sa pôjde pozrieť na
zatekajúce strechy v KWS a na pošte Záhorská Ves.



Finančná komisia na svojich zasadnutiach prerokovala žiadosti do rozpočtu na rok 2019 (bolo
ich 26) a vypracovala návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021.
Kultúrno športová komisia informovala o akciách:
Dňa 20.10.18 - Deň úcty k starším

Dňa 01.11.18 - Dom smútku Pietny akt

Dňa 11.11. 18 - Deň Veteránov

Dňa 17.11.18 -130. výročie založenia DHZ Záhorská Ves
Dňa 25.11.18 - Koncert Lucie Popp

Komisia životného prostredia: poupratovali sa chodníky od lístia, neporiadok vo Veľkej uličke,

upratal sa cyklochodník, odpad za ihriskom sa upratuje v rámci obce a VPP pracovníkov,

odvoz lístia pri colnici, kontroloval sa vývoz komunálneho odpadu -lebo občania majú

v zberných nádobách na papier komunálny odpad. Veľká skládka odpadu za ihriskom bola zo
Suchohradu - vinník to odpratal.

OZ berie na vedomie informácie a správy komisií - Za: 6 poslancov, Proti: poslancov, Zdržalo
sa : O poslancov.

4. Prijaté žiadosti do rozpočtu na rok 2019: OZ schvaľuje finančné dotácie pre rok 2019:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Záhorská Ves - príspevok vo výške 2 000,00 €, Za: 4
poslanci, Proti: 2 poslanci (Mgr. Malíková, p. Annušová)

Jednota dôchodcov Slovenska Záhorská Ves - schválený príspevok vo výške 500,00 €, Za
6 poslancov

Rybársky spolok Morava - neschválený žiaden príspevok, Za 5 poslancov, Proti: 1
poslanec (p. Havrilová)

Dobrovol'ný hasičský zbor Záhorská Ves schválený príspevok vo výške 8000,00 €, Za 6
poslancov

Stolnotenisový klub Záhorská Ves - schválený príspevok vo výške 1 000,00 €, Za 4
poslanci, Proti: 2 poslanci (p. Bajtek, p. Bartalský)

Združenie rodičov školy pri ZŠ v Záhorskej Vsi - schválený príspevok vo výške 1000,00 €,
Za 6 poslancov

Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Záhorská Ves - neschválený
príspevok, Za 6 poslancov

Pupík Rastislav - neschválený príspevok, Za 6 poslancov

Futbalový klub Záhorská Ves - schválený príspevok vo výške 5 000,00 €, Za 6 poslancov

Finančná komisia navrhuje rozpočtové opatrenie Č. 3.

Pôvodný
Úpravy v príjmovej časti: rozpočet 3. úprava Rozdiel

0,00
SPOLU - bežné príjmy 1361535,00 1444014,54 0,00
Predaj pozemku 1000,00 28100,00 27100,00
SPOLU - kapitálové príjmy 1000,00 109587,81 27100,00

0,00 0,00
0,00 0,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 53500,00 127630,87 .=0,00
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Pôvodný
Úpravy vo výdavkovej časti: rozpočet 3. úprava Rozdiel
ČOV

18000,00 23000,00 5000,00Deratizácia obce
1000,00 3540,00 2540,00Protipovodňová aktivita 2000,00 0,00 -2000,00ASA Kontajnery
2000,00 4000,00 2000,00CNS učebne MŠ

0,00 3600,00 3600,00
Vianočné ozdoby

2000,00 500,00 -1500,00
921713,60 958723,73 9640,00DHZ brána

0,00 2400,00 2400,00Cesta Moravská zádržné
0,00 2844,00 2844,00

Doplnok ÚPN ukončenie
0,00 7350,00 7350,00

SPOLU - kapitálové výdavky 23400,00 232843,14 12594,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30835,00 37835,00 0,00

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie Č. 3, Za 6 poslancov

OZ berie na vedomie návrh VZN obce Záhorská Ves o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019, Za 6 poslancov.

OZ berie na vedomie návrhu dodatku č.6 k VZN obce Záhorská Ves Č. 1/2013 o určení výšky dotácie

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská
Ves, Za 6 poslancov.

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018, Za 6 poslancov

5. Informácie starostu obce - FirstFarms Agra M, s.r.o., - prebehlo výberové konanie na

prenájom pozemkov, nakoľko prišla jedna ponuka len od firmy FirstFarms Agra M s.r.o.,
Vinohrádok 5741,90101 Malacky komisia doporučuje zmluvu podpísať.

Deratizácia: v tomto období sa opäť začala sa vykonávať deratizácia v obci, môžu si občania
nástrahu na hlodavce zakúpiť na Obecnom úrade. Cena za lkg je 15€.

6. Schvarovanie VZN Č. 2/2018 o určení školského obvodu: OZ schvaľuje Všeobecne záväzné

nariadenie obce Záhorská Ves Č. 2/2018 o určení školského obvodu Základnej školy na území
obce Záhorská Ves, Za 6 poslancov

7. Žiadosti:

Redakčná rada Záhorského hlásnika, Záhorská Ves - žiadosť o zvýšenie finančného príspevku.
OZ schval'uje žiadosť o zvýšenie finančnej odmeny pre členov redakčnej rady na čiastku
3000,00 €/rok netto. Za 5 poslancov, Zdržal sa 1 Poslanec (p. Bajtek)

Žiadosť obyvateľov Hlavnej ulice v Záhorskej Vsi na opravu chodníka poškodeného počas prác
ZSE- OZ berie žiadosť na vedomie. Za 6 poslancov



8. Diskusia: Grujbár Jozef informoval, že na Hlavnej ulici pri p. Antaličovej na Náučnom

chodníku chýba dlaždica, aby si tam niekto nevyvrtol nohu. Danihel Pavol ml. sa informoval

ako je to s prenájmom Expressa - starosta odpovedal, že p. Lučanský odstúpil od zmluvy

a riešenie prenájmu sa už pre nechá na nové oz. Natália Vajdečková sa pýtala či mažoretkový

súbor MERel si môže niekde v obecnom priestore dať vitrínu s pohármi _ zostáva to na

premyslenie a dorieši sa to so starostom obce. Pani Mgr. Malíková Gabriela oznámila, že do

Jesene života sa darčeky pre dôchodcov k Dňu úcty starším po akcií odnesú. Starosta

informoval, že 24.10.2018 o 11,00 hodine bude slávnostné otvorenie detského ihriska

Slniečko. Dňa 04.11.2018 bude v KD o 16,00 hodine predstavovanie kandidátov na post

starostu obce a poslancov. Plánované obecné zastupiteľstvo dňa 20.12.2018 sa ruší a d'alšie
obecné zastupiterstvo bude 22.11.2018 o 17,00 hodine. Obecná rada bude 15.11.2018 len
v prípade, že budú písomné požiadavky na úpravu návrhu rozpočtu na rok 2018.

9. Schválenie uznesení: Počas rokovania OZ bolo prijatých 9 uznesení, Za: 6 poslancov

10. Záver: starosta obce JUDr. Boris Šimkovič ukončil rokovanie OZ a pod'akoval prítomným za
účasť.

Zapísala: Michaela Danihelová

~m/

Overovatelia: Mgr. Gabriela Malíková ~ ~ .

Peter Bartalský . . .
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