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Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves 

konaného 04.06.2012 o 17. 00 v zasadačke   Obecného úradu  
 
Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Rúth Kaderová, Michaela Danihelová, 
Peter Biesik, PhDr. Darina Brukkerová, Pavol Danihel,  František Hanzlovič, Gabriela 
Malíková, Peter Matejov, JUDr. Milan Repár, Miroslav Vajdečka. 
Ospravedlnený:  Stanislav Nechala 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 
Zapisovateľ: Michaela Danihelová 
Overovatelia zápisnice: Pavol Danihel, Peter Biesik 
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Kontrola úloh 
3. Žiadosti 
4. Správa kontrolórky obce 
5. Informácie starostu obce 
6. Diskusia 
7. Schválenie uznesení 
8. Záver 

 
Zápis z rokovania: 

1. Otvorenie  
Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných, predstavil program, 
dal odhlasovať zapisovateľa (M.Danihelová) a overovateľov zápisnice (P.Biesik a P. 
Danihel). Dal ohlasovať návrh programu zasadnutia. 
 

2. Kontrola úloh 

Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce R. Kaderová:  
Uznesenie č. 92/2011 – ropovod Schwechat – úloha trvá 
Uznesenie č. 118/2011 – splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá do 03.10.2014 
Uznesenie č. 103/2011 – predaj RD Zuzanka cena 60 000€ - úloha trvá 
Uznesenie č. 120/2011 – verejné osvetlenie - úloha trvá 
Uznesenie č. 122/2011 – rokovanie so spoločnosťou GURAN - úloha trvá 
Uznesenie č. 136/2011 – prevádzka Expresa (nájomca R. Mošovský) uvedie do užívania 
nefajčiarsky priestor /investícia bola poskytnutá OÚ/ - úloha trvá, treba sledovať 
Uznesenie č. 138/2011 – zrkadlo z DI – úloha trvá 
 

3. Žiadosti 
a) žiadosť pani Miroslavy Ivancsíkovej na premiestnenie kontajnerov na separovaný 

odpad – OZ schvaľuje premiestnenie kontajnerov na pozemok pre predajňu večierka. 
Zároveň pri riešení tejto žiadosti poslanci poukázali na vedúci predajne pani 
Minárikovú – Večierka nakoľko je v okolí predajne neporiadok starosta má za úlohu 
osloviť p. Minárikovú, aby vykonala nápravu a zistiť zabezpečenie vývozu odpadu. 

b) žiadosť pani Miroslavy Ivancsíkovej na prenájom pozemku p.č. 195/28 – OZ súhlasí 
s prenájmom pozemku p.č. 195/28 o výmere 177 m2 na dobu neurčitú za cenu 17€ 
ročne – za 8 poslancov. 

 
4. Správa kontrolórky obce 

Nakoľko bol vypracovaný záverečný účet obce za rok 2011 – kontrolórka obce predniesla 
poslancom stanovisko k záverečnému účtu obce, ktoré poslanci berú na vedomie. Pán Repár 
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sa len spýtal, že by chcel vedieť koľko máme na účte rezervného fondu. Pani Danihelová 
pripraví evidenciu rezervného fondu na budúce OZ. OZ schvaľuje záverečný účet obce za 
rok 2011 bez výhrad – Za 7 poslancov, Zdržal sa: 1 poslanec (Hanzlovič F.) 
 

5. Informácie starostu 

 Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2012 -  OZ schvaľuje plán zasadnutí podľa návrhu 
vypracovaného kontrolórkou obce, pred každým zasadnutím bude zasadať OR – Za 8 
poslancov. V mesiaci júl zasadnutie OZ nebude. 

 Projekt ochrana pôdy -  starosta informoval poslancov, že bolo stretnutie k projektu 
ochrana pôdy Záhorská Ves – Angern v KD Záhorská Ves, kde bola výstava obrazov, 
zúčastnila sa aj Základná škola Záhorská Ves. Zároveň starosta podotkol poslancom, že 
by sa mali aktívnejšie zúčastňovať kultúrnych akcií obce. 

 Futbalové ihrisko – starosta informoval, že na ihrisku sa buduje nový bufet, obecné 
financie na to nepôjdu všetko budú hradiť sponzori. 

 Kamerový systém – zatiaľ starosta nie je spokojný s kamerovým systémom nakoľko 
neustále niektorá kamera vypadne, zároveň sa záznamy z kamerového systému musia 
oddeliť na samostatný počítač nakoľko to veľmi zaťažuje server obce a obecné počítače. 
Starosta rieši túto situáciu, aby prišlo k spokojnosti s kamerovým systémom. 

 Revitalizácia centra obce – starosta informoval poslancov, že bol podaný projekt 
revitalizácie centra obce výsledky budú známe až na jeseň 2012. Revitalizovať sa bude 
Zákostolie a okolie. 

 Predajňa mäsa – starosta podal informáciu, že na mimoriadnom zasadnutí OZ sa schválil 
nový majiteľ predajne mäsa firma Istermeat a.s., Dunajská Streda od 01.06.2012 na dobu 
10 rokov. 

 Poľovnícke združenie Rozkvet – dňa 09.06.2012 sa na Poľovníckej chate konajú oslavy 
MDD a súťaž v streľbách, kde srdečne všetkých pozývajú. 

 SBS – starosta informoval, že 15.06.2012 končí zmluva s SBS a navrhuje ju ešte na leto 
predĺžiť do 30.09.2012 za istých podmienok. Pán Hanzlovič sa spýtal prečo musia chodiť 
dvaja  nakoľko sa mu vidí, že sú len na kompe a nechodia po obci pešo. P. Pollák Peter 
podotkol, že prečo tu nie je polícia a musíme platiť SBS. Starosta informoval, že už sme 
poslali niekoľko žiadostí o políciu v obci ako aj petíciu občanom a štát nás neustále 
ignoruje, starosta bol aj osobne u ministra a informoval nás, že nemajú dostatok 
policajtov. Pán Lapčík podal informáciu, že nikto nám sem policajtov nedá nakoľko ich je 
naozaj málo. OZ poveruje starostu obce napísať opätovne žiadosť o políciu v obci resp. 
vysunuté pracovisko. OZ schvaľuje predĺženie zmluvy s SBS Aegis do 15.09.2012 – Za 6 
poslancov, Zdržal sa 1 poslanec Biesik P., Proti 1 poslanec Hanzlovič F.  

 KOMPA – starosta informoval aj o kompe, že na základe toho že p. Bína V. a Grujbár A. 
nafúkali pred políciou  v službe boli preradení na OÚ ako pomocní robotníci. 

 
6. Diskusia 

 Poslanec Vajdečka Miroslav – navrhol, aby sa obnovili uvítacie tabule pri colnici na 
vstupe do SR a obce Záhorská Ves, označenie kompy. Starosta navrhol osloviť firmu 
Aplitec a p. Majetov s vyrobením týchto tabúľ. OZ poveruje starostu obce so 
zabezpečením uvítacích tabúľ Za: 8 poslancov. 

 P. Grujbár Jozef – informoval, že na ďalovke je zavozená odtoková rúra a nemá kde 
odtekať voda, ak je tam bude vysoká voda ľudia sa budú topiť. OZ poveruje starostu 
obce zabudovaním prietoku vody na ďalovke. Za: 8 poslancov. Zároveň oznámil, že na 
pieskovňu sa vozí odpad hlavne káble – starosta obce dá tento odpad zlikvidovať. Cesty 
od obrázku sú zase zorané a nie sú prechodne. Obec musí opätovne zaslať výzvu firme 
Agroznojmo a Stomfa, aby nezaorávali poľné cesty. 
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 Starosta obce – podal informáciu o bioplynnovej stanici na smetisku, že to vyzerá 
pozitívne, firma momentálne získava pozitívne stanoviská k vybudovaniu bioplynky. 

 P. Rybár Miroslav – sa informoval na výjazd pod Vŕškom pri rekonštrukcií cesty 
v Zákostolí či sa to dokončí, námestie je pekné - starosta informoval, že nájazdy sa 
dokončia na záver aby sa to neporušilo.  

 P. Lapčík – informoval, že mu bolo odtiahnuté auto a spýtal sa starostu z akého dôvodu 
a na základe čoho, pretože auto pri odťahovaní mu bolo poškodené. Starosta mu 
odpovedal, že ho poprosil, aby ho dal preč a nakoľko ho preč nedal bolo odtiahnuté. 
Ostatné si má doriešiť so starostom obce osobne. 

 P. Búdová – sa informovala, prečo nie je zverejnená výročná správa obce  na internete – 
pani Danihelová jej odpovedala, že po audite bude zverejnená.  

 Poslankyňa PhDr. Brukkerová – informovala poslancov, že spolok Uhranská perla by 
chceli vybudovať pamätník na židovský cintorín, financovať to bude spolok Uhranskej 
perly a nie obec.  OZ súhlasí s rokovaním o zriadení pamätnej tabule a pamätného miesta 
v priestoroch bývalého židovského cintorína – Za: 8 poslancov 

 Poslanec Hanzlovič – poukázal na parkovanie pri kompe, že tam parkujú ľudia, ktorí 
chodia do práce do Rakúska a parkujú pri colnici na parkovisku. Zatiaľ sa to nedá 
pokutovať nakoľko to nie je označené ako parkovisko dopravným inšpektorátom. 

 
7. Schválenie uznesení 

Počas  rokovania OZ bolo prijatých 10 uznesení (9 + odsúhlasenie). 
 

8. Záver 
Starosta obce JUDr. B. Šimkovič ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.   
 
Zapísala: Michaela Danihelová 
 
 

 
 
 


