
 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsi, konaného 

dňa 22.7.2013 v zasadačke obecného úradu.  

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič-starosta, Mgr.Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Vaj dečka 
Miroslav, Malíková Gabriela, Matejov Peter, JUDr. Repár Milan, PhDr. Brukkerová Darina, 
Hanzlovič František, Biesik Peter.  

Ospravedlnení: Danihel Pavol, Nechala Stanislav  

Zapisovateľ: Antaličová Anna  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Žiadosť o NFP v rámci výzvy Náučný chodník obce Záhorská Ves  

3. Rôzne - diskusia  

4. Záver  

Zápis z rokovania:  

I.Otvorenie  

Starosta JUDr. Boris Šimkovič zahájil zasadnutie OZ, privítal prítomných, predniesol program 
zasadnutia.  

2.Žiadosť o NFP v rámci výzvy Náučný chodník obce Záhorská Ves.  

Starosta informoval OZ, že bol spracovaný projekt na realizáciu projektu "Náučný chodník obce 
Záhorská Ves" projektantom Ing. arch. J. Frajka a výkaz výmer firmou ROSOFT, s.r.o. Bratislava. 
Celkové náklady boli vyčíslené na sumu 322 130,40-€. Obec z vlastných zdrojov bude 
spolufinancovať projekt vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov stanovených 
žiadateľom a to vo výške 16.380,52-€.  
Projekt obsahuje oddychové plochy a chodníky, informačné tabule a mobiliár. Trasa Náučného 
chodníka je naprojektovaná od bývalej colnice po Základnú školu Záhorská Ves o od Pomníka 
povodne smerom k Prvej kaplnke z kamenných žulových kociek.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom 
realizácie projektu "Náučný chodník obce Záhorská Ves", ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 
Zabezpečenie realizácie projektu obcou počas celej doby jeho realizácie. Spolufinancovanie 
projektu "Náučný chodník obce Záhorská Ves" z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z 
celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom t.j. vo výške 16.380,52-€  

Za: 6 poslancov  

Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala, Danihel! 

Zdržal sa: °  
Proti 1 poslanec lp. Hanzlovičl  

Obec v rámci projektu spolupracuje so spoločnosťou CNS EuroGrants s.r.o., Malacky, ktorá 
poskytuje konzultačné služby ohľadom projektu Náučný chodník obce Záhorská Ves. Na základe 
toho bola vypracovaná zmluva, v ktorej bola dohodnutá suma za poskytovanie služieb na 8.000,-€. 
Prvá časť sumy 500,-€ bude poukázaná po podpise zmluvy, druhá časť sumy 500,-€ za podanie 
projektu a ďalších 7.000,-€ spoločnosť obdrží až po úspešnom schválení predkladaného projektu.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní konzultačných služieb so  

spoločnosťou CNS EuroGrants s.r.o., Malacky na čiastku 8.000,-€.  

 



 

Za: 6 poslancov  

Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala, Danihel! 

Zdržal sa: O  
Proti 1 poslanec lp. Hanzlovičl  

3.Rôzne - diskusia  
V diskusii p. Klenko žiada o vyriešenie dažďovej vody pred jeho rodinným domom pn 
rekonštrukcii komunikácií ul. Dlhá a časť Moravská.  
Starosta informoval, že dňa 24.7.2013 sa bude konať kontrolný deň, ktorého sa zúčastní stavebný 
dozor, stavbyvedúci a otázka odtoku vody sa bude riešiť.  

4.Záver.  
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

Zapísala: Antaličová Anna  

JUDr. Boris Šimkovič, starosta obce  

 


