
Zápisnica z mimoriadneho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Záhorská Ves

konaného dňa 14.23.2013 (o 18.00 hod. v kul. dome)

Prítomní: JUDr. Boris Simkmič. Mgr. Kuderova Ruth ~ kontrolórka obce. Antaličová Anna-
za OcL;
Poslanci: Miroslav Vajdečka. Pavol Danihel. .IlIDľ. Milan Repár. Gabriela Malíková. Peter
Biesik, PhDr. Darina Brukkerová, Peter Matejov.
Ospravedlnení: Nechala Stanislav /PN/. Hanzlovič František

Zapisovateľ: Antaličová Anna
Uznesenie: [Vlgr. Kaderova Rúth

Program:
výstavba mostu medzi obcami Záhorskú Ves ~ Angern

Starosta privítal všetkých prítomných poslancov OZ a občanov obce Záhorská Ves
a oboznámil ich su situácio.výstavbv mostu medzi obcami lúhorská Ves ~ Angern. Výstavba
by sa mala začať v roku 2015 a ukončiť \ roku 2() 17. Výstavba by mala stáť 15 mil. EUR. Na
začiatku starosta informoval. že dňa 18. marca sa zástupcovia obcí Záhorská Ves. Angernu.
zástupcovia Dolného Rakúska. zástupcovia SSK stretnú o 13.30 hod. v Angerne ohľadom
V) stavby mostu.
Od roku 2004 sa rokovalo o moste v obci Záhorská Ves do 7.5t. ktorý má nahradiť kompu.
Obecné zastupiteľstvo sa i v minulosti. ked' sa začalo rozprávať o výstavbe mosta na svojich
zasadnutiach zaoberala životným prostredím. ze hy S~l mala vybudovať infraštruktúra ~ cesty.
chodníky. Nakoľko sa z\)ši frekvenciu áu: a osób mala by byť \ obci polícia.
Starosta sa s poslancom p. Danihelom zúčastnil dna 12.3 .2U 13 na VľJC stretnutia. kde boli
prednesené požiadavky na cesty. chodníky. zjazd du dediny. políciu a v rámci projektu tieto
požiadavky nikto nerieši. Zástupcovia vix nevedia zaručiť vybavenie požiadaviek.
starostovi bolo povedané. že treba vyvolať ďalšie jednania. Starosta má len tri požiadavky. že
by sa mal najprv vybudovať most Marcheg ~ Devínska NO\ú Ves. zabezpečiť políciu.
vybudovať cestu tretej triedy pu Stupavu. ktorú .jl:' \ll veľmi zlom stave.
Ja by som chcel od Vás obcanov CI poslancov počuť Vaše navrhv a pripomienky, aby ste sa
k uvedenej problematike vyjadrili. Nemyslím si. Zl' tento postup od vúc je správny. že obec
je poslednú. ktorá nemá žiadne právo k vyjadreniu a pripornienkovuniu k V) stavbe mostu.
p. Matejov ~ most určite priniese aj nejaké výnosy. ale aj mínusy. Ako povedal starosta
hlavne by trpeli domy a stavby pri Hlavnej ulici. v blízkosti hlavnej komunikácii sú
vybudované detské ihriská. reštaurácie. kde by bolo možno dobré vybudovať prechody
a semafory. aby nedošlo k nejakej dopravnej 111:'11lldl:'Už dnes máme vodičov. ktorý keď
vyjdú z kompy uz pri pizzerii idú rýchlosťou Xl) ~ l)(Jkm,\1od.
p. Horňák- cc'sty smerom na Vysokú sa opravovali 1110ŽI10 raz za jeho života. Prečo sa
vyhovárame na cesty a chceme brzdiť výstavbu mostu. Veď musune ísť dopredu. aby sa mali
naše deti a vnúčence lepšie. Ved' most tu bol a musíme bojovať. aby sa znovu postavil.
Starosta sa vyjadril ~ obec nie je proti výstavbe mostu. ale aby obec niečo z toho vyťažila
hlavne zriadenie policajnej stanici. výstavbu ciest a chodníkov.
p. Janeček ~ investor jc' ochotný investovať do infraštruktúry smerom na Malacky,
inžinierskych sietí. chodníkov. cyklotrú-, lulu je otázka. ktorú treba zakomponovať do
zrnl U\Y.



Starosta - ešte ani neprebehlo výberové konanie ~lVy Ul rozprávate o investorovi. Zatiaľ nie
je schválená projektová dokumentácia a my sa Ul bavíme o investorovi. Nám je úplne jedno
kto bude most stava!"! Politici tu dnes sú u II pár rokov tu nebudú, ale most, keď sa raz
postaví. už tu bude navždy a preto musíme pozerať na obec aby sme mali to čo majú
Rakúšania. Ked' nebudeme mať prísľub na papieri k našim požiadavkám a most sa postaví, už
viac nikto sa nebude zauj ímat' o ži vot láh. V si.
p. Búdová - informovala, že slovenská strana bude na výstavbu investovať 1/3 zo sumy 15
mil. EUR a::: 3 rakúska strana. Je to napisanc na internete. Keď si budeme klásť podmienky
budeme čakať d'alšich 65 rokov na most a žiaden most tu nikdy nebude. Budeme tu zavretý
ako doteraz. Most prinesie prísun mladých ľudí.
p.Vargová - keby takúto možnosť mala obec Suchohrad. alebo Vysoká určite ju neodmietnu.
Ja som cestovala do Rakúska za prácou 5 rokov Ll ked' bola kompa zatvorená nie je to nič
príjemné zistiť. že musíte cestu absolvovať cez Bratislavu. Do obce prichádzajú ľudia z okolia
čo si \ Rakúsku našli prácu, lebo nie každ) môže pracovať v Bratislave alebo v Malackách.
Starosta- povedal. 7.e je úplne jedno či davu :2 3 Rakúska strana cl l n Slovenská strana, ide
o nás, o infraštruktúru. My s tých 15 mil. Eur nebudeme mať nič čo bude most stáť.
p. Poláková - nie je mysliteľné, aby sa najprv urobil most cl potom cesty a chodníky. Ja s tým
nesúhlasím, lebo ked' prší nedá sa po chodníkoch prejsť a keď bude 1110st bude veľká
premávka áut po rozbitej hlavnej ceste.
Poslanec JUDr. Repár odišiel zo zasadnutie Ol 18.30 hod.
p. Bína - keď sa budovala hrádza cez obec prešlo denne niekoľko naložených nákladných áut
ktore Cestu ro/bili a sľúbili. I.l: ju opravia. Ilr~H.l/d -;a opravila cl ccsty ustali v takom stave ako

sú teraz.
p. Brukkerová - my tu nie sme preto, Ze by sme nechceli most. ale od každého čakáme
vyjadrenie, aby sa definovali podmienky, ze sa musia urobiť cesty, chodníky a zabezpečila

polícia.
Starosta doplnil p. Brukkerovú. že veď on spolu s pani pod starostkou Režnou boli v roku
2004 v Angerne na OZ a boj 0\ ali za most. Ze most chceme, ale musíme si dať aj podmienky,
veď žijeme \ Ell a ak) je rozdiel medzi Angernom a Záh. Vsou Ak má byť most musí sa
tento rozdiel vyrovnať (cest). policia. inťľ~lslruktura).
Po rozsiahlej diskusii sa prítomní občania dohodli a obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.
25/2013 - OZ súhlasí s výstavbou mosta do hmotnosti 7,5 t medzi obcami Záhorská Ves -
Angern za týchto podmienok:
lVybudovanie ciest Il a III. triedy v katastri obce Záhorská Ves pri bezpečnostných a proti
hlukových podmienok.
:2.VybudO\anie chodnikox a zelene \ obci a verejného osvetlenia.
3.lriadenie policajnej stanice \ obci.
la: 6 poslancov
Neprítomní: 3 poslanci lp. Nechala, Hanzlovic. JUDr. Repár.
Zdržal sa: O poslancov
Proti: O poslancov

Zapísala: Antaličová Anna
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