
Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.8.2014  

v zasadačke obecného úradu v Záhorskej Vsi. 

Prítomní: JUDr. Boris Śimkovič-starosta obce, Mgr. Kaderová Rúth-kontrolórka obce, Vajdečka 

Miroslav, Malíková Gabriela, Danihel Pavol, Biesik Peter, JUDr. Repár Milan, Nechala Stanislav, 

Hanzlovič František 

Neprítomní: PhDr. Brukkerová Darina, Matejov Peter 

Zapisovateľ: Antaličová Anna 

Overovatelia zápisnice: Hanzlovič František, Nechala Stanislav 

Program: 

1. Dodatku č.1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Záhorská Ves 

2. Náučný chodník 

3. Výstavba materskej školy 

4. Diskusia 

5. Schválenie uznesení 

6. Záver 

 Sarosta zahájil zasadnutie privítal všetkých prítomných a oboznámil s programom. 

1.Dodatok č.1 k Programu hospodárskeho a sociálnejho rozvoja Obce Záhorská Ves. 

Kontrórka obce Mgr. Kaderová Rúth informovala obecné zastupiteľstvo, že obec má vypracovaný 

PHSR na roky 2012 – 2015 a zdôvodu, že sa vykonávali a toho času sú v rozpracovaní niektoré stavby 

musí sa PHSR doplniť v časti Priority a stratégie v tab. 2 – Priorita A rozvoj obce na roky 2014 – 2015 

o Nadstavbu Materskej školy, vybudovanie Náučného chodníka v obci. V časti 8 – Finančný plán, 

ktorý sa dopĺňa  o štyri body Nadstavba MŠ – náklady 267 tis. Eur, Vybudovanie Náučného chodníka 

v obci – náklady 196 tis. Eur, Rozvoj dopravnej infraštrutúry v obci, Revitalizácia obce Záhorská Ves – 

náklady na projekt 18 tis. Eur. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.1 k PHSR obce Záhorská Ves na roky 2012 – 2015, ktorý 

nadobúda účinnosť dňom schválenia, t.j. 27.08.2014. 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ 

Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PhDr. Brukkerová/ 

 

2. Náučný chodník  

Starosta informoval OZ, že po spoločnom stretnutí projektantov, zástupcov firmy Duvystav  sa 

vyskytli pri realizácií Náučného chodníka výdavky, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte projektu. 

Jená sa o štyri položky 

Navýšenie rozpočtu v sume 8.335,00 € s DPH na stabilizovanie chodníka v mieste vjazdov do 

rodinných domov, ktoré sa musia spevniť z dôvodu, že pri vjazde napr. fekálnym vozidlom, alebo inou 

ťažkou dopravou sa môže chodník – obrubníky narušiť. 

Navýšenie rozpočtu v sume 3.398, 40-€ s DPH na odvodnenie komunikácie , kde majú byť 



zabudované spuste na dažďovú vodu. 

Navýšenie rozpočtu v sume 2.632,14-€ s DPH na spevnenie krajnice dlažobnej kocky za obrubníkom. 

Navýšenie rozpočtu v sume 6.081,02-€ s DPH na úpravu terénu v okolí Prvej kaplnky v prípade 

potreby, z dôvodu že uvedená parcela v okolí kaplnky nie je vo vlastníctve obce. Obec osloví 

a oboznámi  vlastníkov p. Strnu a p. Janského s uvedenými prácami a vypracuje dohodu.  

Poslanci sa pýtali prečo projekt nezahŕňal tieto práce a rozpočet.  Starosta odpovedal, že jedná sa 

o Náučný chodník, ktorý nerieši takéto práce a v projekte boli stanovené určité požiadavky ktoré 

museli projektanti dodržať za veľmi krátku dobu. 

Po rozsiahlej diskusii obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

OZ súhlasí s navýšením rozpočtu v sume 8.335,00 € s DPH na stabilizovanie chodníka v mieste vjazdov 

do rodinných domov v projekte Náučný chodník. 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ 

Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PhDr. Brukkerová/ 

OZ súhlasí s navýšením rozpočtu v sume 3.398,40-€ s DPH na odvodnenie komunikácie v projekte 

Náučný chodník. 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ 

Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PhDr. Brukkerová/ 

OZ súhlasí s navýšením rozpočtu v sume 2.632,14-€ s DPH na spevnenbie krajnice dlažobnej kocky za 

obrubníkom v projekte Náučný chodník. 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ 

Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PhDr. Brukkerová/ 

OZ súhlasí s navýšením rozpočtu v sume 6.081,02-€ s DPH na úpravu terénu v okolí Prvej kaplnky 

v prípade potreby. 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ 

Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PhDr. Brukkerová/ 

3. Výstavba Materskej školy 

Pri otvorení strechy sa robili sondy v strede stropu stavby a zistilo sa, že strop je z rôzneho materiálu 

a musí sa urobiť po celej ploche nová deka. 

Poslanci sa opäť pýtajú, prečo sa to nezistilo pri vypracovaní projektovej dokumentácií.  

Starosta – sondy sa robili, ale iba po krajoch stavby. 

K zmluve sa musí vypracovať Dodatok k zmluve, kde sa suma za dielo navýši o sumu 16.000-€ s DPH 

na vybudovanie nového plafónu.  

Prvá splátka bude vyplatená počas výstavby a druhá až po kolaudácií stavby. 



OZ  schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 16.000-€ na nadstavbu Materskej školy. 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ 

Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PhDr. Brukkerová/ 

4. Diskusia. 

Starosta informoval OZ, že v rozpočte FC boli vyčerpané všetky finančné prostriedky a rozpočet sa 

musí navýšiť z dôvodu platieb  za plyn, el. energiu, vodu, benzín do kosačky, čistiace potreby.  

OZ schvaľuje navýšenie výdavkov v rozpočte pre FC Záhorská Ves vo výške 4.000-€. 

Za: 7 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PhDr. Brukkerová/ 

V diskusii sa p. Nechala pýta ohľadom vybudovanej cesty na Školskej ulici, ktorá počas prejazdov áut 

duní.  

p. Hanzlovič mal pripomienku, že najprv bola navrhnutá asfaltová a prečo sa robila betónová a prečo 

sa do betónu nedávalo železo. 

Zástupca firmy Duvystav p. Vydra povedal, že cesta bola vybudovaná podľa projektovej dokumentácií 

a ak chceme máme si zavolať inšpekciu na kontrolu, ktorá urobí sondy. 

5. Scválenie uznesení. 

OZ  schvaľuje prijaté uznesenia – počet 11. 

Za: 7 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní: 2 poslanci /p. Matejov, PhDr. Brukkerová/ 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým pritomným a mimoriadne zasadnutie ukončil. 

 

JUDr. Boris Šimkovič, starosta                            ........................................ 

Zapísala: Antaličová Anna                                   ........................................ 

 

Overovatelia:  Hanzlovič František                      ........................................ 

       

                           Nechala Stanislav                        ......................................... 

 

 



 


