
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného 14.11.2017o 17. OO v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Rúth Kaderová, Michaela Danihelová
Poslanci: Bajtek Andrej, Havrilová Zuzana, Danihel Pavol, Bartalský Peter, Mgr. Malíková
Gabriela, Nechala Stanislav, Ing, Bartalská Mária, Pupík Rastislav, Annušová Mária -
ospravedlnená
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľ: Michaela Danihelová
Overovatelia zápisnice: Danihel Pavol, Bartalský Peter - Za 6 poslancov, Zdržali sa 2
poslanci (Danihel P., Bartalský P.)

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh, správa kontrolóra
3. Správy komisií
4. Žiadosti
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 a informoval ich
o programe rokovania.

2. Kontrola úloh, spáva kontrolóra
Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce Mgr. R. Kaderová:
Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnost'ou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá
Uzn. 74/2015 _ vypracovanie dodatku Č. 2 - zmeny a doplnky územného plánu - úloha trvá
Uzn. 81/2016 - OZ schval'uje Zmluvu o spolupráci so spoločnost'ou ENERIT S.r.o. - úloha

trvá
Uzn. 8/2017 - Odpredaj pozemkov obce Záhorská Ves firme ENERIT S.r.o. - úloha
ukončená. Zábezpeka 30.000 € bude vrátená spoločnosti.
Uzn. 32/2017 - Žiadost' na maľovanie Zdr.strediska - úloha trvá
Uzn. 61/2017 - zabepečenie pohl'adávky MŠ na projekt ZD - úloha trvá
Uzn. 65/2017 - zmena názvu ulice Moravská
Uzn. 67/2017 - zriadenie zastávky na znamenie - úloha trvá
Uzn. 68/2017 - žiadost' p. Rybára o odkúpenie obecného pozemku - úloha trvá
Uzn. 69/2017 - prístupová cesta k budove MŠ - úloha trvá
Uzn. 70/2017 - žiadost' Samuela eráda na prenájom expresa - úloha splnená
Uzn. 7112017 - VO na pozemok - úloha splnená
Uzn. 79/2017 - žiadost' občanov pri Trati /oprava cesty a rozhlas/ úloha trvá
Uzn. 84/2017 - odkúpenie pozemku vo vlastníctve p. Šteffeka - úloha trvá
Uzn. 89/2017 - darovacia zmluva s Dicentrou SK a.s. - úloha trvá
Uzn. 90/2017 - Zmluva na rekonštrukciu Cintorínskej ulice - úloha splnená

Kontrolórka obce vykonala kontrolu prevádzky fitnes centra a multifunkčného ihriska za 2.
a 3. Q 2017 a čerpanie rozpočtu obce za 2. a 3.Q 2017. Správy boli odovzdané predsedkyni
finančnej komisie Ing. Márii Bartalskej na prerokovanie a poslanci to berú na vedomie:
1. Záznam o výsledku kontroly čerpania rozpočtu za 2 štvrťrok 2017
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2. Záznam o výsledku kontroly čerpania rozpočtu za 3. štvrťrok 2017
3. Záznam o výsledku kontroly prevádzky MI a fitnescentra za 2. štvrt'rok 2017
4. Záznam o výsledku kontroly prevádzky MI a fitnescentra za 3. štvrťrok 2017

OZ schval'uje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017. Za 8
poslancov.

3. Správy komisií
Stavebná komisia - správu podal Pavol Danihel, komisia zasadala 23.10.2017 a prerokovala
8 žiadostí.
Komisia životného prostredia: bola odstránená zbierka odpadu za futbalovým ihriskom
a na konci ulice pri Druhej kaplnke. Psi v Majeri problém sa rieši, obyvatelia boli upozornení,
boli aj odchyty. Pán Nechala poďakoval starostovi obce za zlikvidovanie áut z ulíc
V Zákostolí, pri Colnici a na Železničnej ulici.
Kultúrno-športová komisia: správu podala Mgr. Malíková Gabriela - od posledného OZ sa
uskutočnili akcie: 21.10.17 Deň úcty k starším v KD, 25.10.17 zahájenie projektu BIG SK-AT
nemecký jazyk v Bratislave slávnostné stretnutie. 01.11.17 pamiatka zosnulých na cintoríne,
10.11.17 spomienka Veteráni prvej sv.vojny, 12.11.17 koncert Lucie Popp v kostole sv.
Michala. Pripravované akcie sú: 02.12.17 súťaž vo varení gulášu Sportbar u Blažeja, 03.12.17
Mikuláš pred OÚ, 09.12.17 Poľovnícka zábava v KD, 16.12.17 vianočné trhy pre OÚ,
vianočný Galavečer MERC!, 26.12.17 stolnotenisová suťaž v KD, 31.12.17 - silvestrovský
turnaj minifutbal.
Finančná komisia: správu predniesla Ing. Bartalská Mária - komisia zasadala ohľadom
vypracovania návrhu rozpočtu na rok 2018, 200 € na akciu Jánske ohne sa presúva z KŠK na
DHZ, FK prehodnotila prijaté žiadosti do rozpočtu nasledovne:

Rímskokatolícka cirkev farnosť Záhorská Ves - komisia navrhuje dotáciu 1 500,00 €
Rybársky spolok Morava, Záhorská Ves - žiadosť sa zamieta 0,00 €
Jednota dôchodcov Slovenska Záhorská Ves - návrh 500,00 €
Mažoretkový súbor MERe!, Záhorská Ves - návrh 4000,00 €
Poľovnícke združenie Rozkvet Záhorská Ves - návrh 1 000,00 €
Stolnotenisový klub Záhorská Ves - žiadosť sa zamieta 0,00 €
Kultúrno športová komisia - schválený návrh 6 800,00 €
Futbalový klub Záhorská Ves - navrhovaná dotácia 5 000,00 € a z rozpočtu obce
7 804,00 € (EE, voda, plyn, hospodár)
Obyvatelia ulice pri Barine - inštalovanie osvetlenia je zahrnuté v rozpočte na VO,
vybudovanie chodníka zatiaľ v pláne nie je
Schneiderová Libuša, Záhorská Ves - oprava cesty na Kasárenskej ulici - zatiaľ sa
žiadosť zamieta
Obyvatelia ulice Pri Trati - zriadenie obecného rozhlasu na ulici je zahrnuté
v rozpočte obecný rozhlas
Jeseň života p.o., Záhorská Ves - FK navrhuje sumu 50 000,00 €
Základná škola Záhorská Ves - návrh na servis počítačov 2 400,00 €, výkopové
a ostatné práce potrebné pri odstránení závady okolo budovy telocvične 5 000,00 €
Združenie rodičov školy pri ZŠ Záhorská Ves - FK navrhuje na autobusovú dopravu
pre žiakov na lyžiarky výcvik a do školy v prírode 1 000,00 €
Školská jedáleň pri ZŠ - návrh 500,00 € na položenie dlažby v sklade zeleniny
Mária Konečná kultúrny dom - návrh 1 000,00 € na vybavenie požičovne, ostatné
podľa návrhu rozpočtu
Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV -
návrh podľa žiadosti 24 840,00 €
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Školská jedáleň pri MŠ - návrh spolu aj návrhom MŠ sa zrekonštruuje presun jedálne
v MŠ v sume 14500,00 E
Peter Jánošík, Bratislava - žiadosť o doplnenie lampy VO na Cintorínskej ulici je
zahrnuté v návrhu rozpočtu na VO
Andrej Bajtek, Záhorská Ves - návrh protipovodňové aktivity 2 000,00 E, osadenie VO
V [ertáši 25 a 27 je zahrnuté v rozpočte na VO
DHZ, Záhorská Ves - návrh komisie 7200,00 E dotácia a výdavky z obce na údržbu
vozidiel a poistky osôb a áut je čiastka 3181,00 E
Budova 21 BJ-navrhuje sa riešiť z fondu opráv (oprava dlažby, upravenie parkoviska
a uzatvorenie schodísk na bytovke)

Pripomienky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 sa môžu podať na OÚ do 20.11.2017.

OZ berie na vedomie správy komisií, Za 9 poslancov.

OZ z pracovných dôvodov opustila p. Havrilová Zuzana o 18,07 hodine.

OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu obce na rok 2018, za 7 poslancov.
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
k 3l.12.20 16 obce Záhorská Ves, Za 7 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo:
al ruší uznesenie Č. 22/2016
bi schvaľuje, že bude pripomienkovať a kontrolovať každú zmluvu uzatváranú medzi obcou
Záhorská Ves a dodávatel'mi, ktorá je prejednávaná na zasadnutiach OZ a to 2 dni pred jej
podpísaním starostom obce, Za 6 poslancov, Proti l poslanec (Pupík R.)

4. Žiadosti
Podané žiadosti boli len do návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a boli prerokované na
finančnej komisii.

5. Informácie starostu obce
Starosta iniormoval, že sa vo štvrtok 16.11.2017začína maľovať KD. Pán Šteffek za predaj
cesty na Moravskej ulici žiada obec o čestné občianstvo. Pani Pažičanová prisľúbila, že do
konca roka uhradí nedoplatky na Dz ,v stredu má starosta s ňou stretnutie kvôli hasičskej
zbrojnici. Firma OCKON postupne nedoplatky hradí. Je vypracovaná predbežná cenová
ponuka na fasádu Domu smútku (cca. 5112,90 E).

Na obecnej tabuly ako aj internetovej stránke obce budú vyvesené návrhy dodatkov k VZN
obce:

Návrh dodatku Č. 5 k VZ obce 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
Návrh dodatok č.6 k VZN obce 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Záhorská Ves
Návrh Všeobecné záväzné nariadenie obce Záhorská Ves Č ... ./2017 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2018

Pán Pupík navrhuje uviesť ponuku na prenájom budovy expressa do Malacka.
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OZ predlžuje termín z výzvy na predkladanie ponuky na prenájom budovy bývalého espresa,
na ul. Hlavnej Č. 40 do 31.12.2017, Za 7 poslancov.

6. Diskusia
Poslanci OZ schvaľujú, že bude mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa
23.11.2017 v prípade, že budú doručené pripomienky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
Pani Schneiderová Libuša pripomienkovala aby sa cesta na Kasárenskej ulici aspoň opravila
drťou nakoľko sa zatiaľ neplánuje s jej rekonštrukciou.
Pán Rybár Miroslav poďakoval stavebnej komisii, starostovi obce a p. Antaličovej za
vybavenie vodovodnej prípojky na ulici Pod Ví-škom, opätovne ďakuje aj starosta obce
obyvateľom ulice Pod Ví-škom za pomocné práce pri rozvoze kameňov a dlažby.
Mgr. Malíková Gabriela poďakovala upratovačke pani Konečnej za pomocné práce v KD pri
kultúrnych akciách a za poriadok a čisto v KD. Zároveň d'akuje všetkým za kultúrnu akciu
Deň úcty k starším (bolo zúčastnených 85 dôchodcov) akcia dopadla veľmi dobre.

7. Schválenie uznesení
Počas rokovania OZ bolo prijatých 8 uznesení.

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

Zapísala: Michaela Danihelová

Bartalský Peter

Overili:

Danihel Pavol

4


	Page 1
	Titles
	l 


	Page 2
	Titles
	2 


	Page 3
	Page 4
	Images
	Image 1
	Image 2



