
Zápisnica zo zasadnutie Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konané dňa 6.10.2015

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce
Poslanci: Bajtek Andrej, Havrilová Zuzana, Danihel Pavol, Annušová Mária, Bartalský Peter,

Bc. Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Ing. Bartalská Mária, Pupík Rastislav

Overovatelia zápisnice: Andrej Bajtek, Pupík Rastislav

Zapisovatel': Antaličová Anna

Program:

1) Otvorenie
2) Kontrola úloh
3) Súhrnná správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobnosti obcami

SR
4) Plán kontrol na II. polrok 2015

5) Správy komisií
6) Informácie starostu obce (cesta Pri druhej kaplnke - dobetónovanie vjazdov, kamerový
systém, plot Cintorín, Zdravotné stredisko WC, 89.000,- smetisko, zberný dvor, kompa -
navýšenie brehov + cesta, Bowix - zámer predaja musí schváliť OZ, doplnok územného plánu

obce - uznesenie)

7) Žiadosti
8) Rôzne

9) Diskusia
10) Schválenie uznesení
11) Záver

Zápis z rokovania

Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných

a informoval ich o programe rokovania.

Kontrola úloh

Mgr. Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh

Uznesenie 118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanský - úloha trvá, spláca

Uznesenie 122/2011- rokovanie s firmou GURAM, S.r.o. - úloha trvá

Uznesenie 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRASKa.s. - úloha trvá



Súhrnná správa Najvyššieho kontrolného úradu SRv roku 2014.

OZ berie na vedomie.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov

Plán kontrol na II. polrok 2015
Mgr. Kaderová Rúth predniesla plán kontrolnej činnosti a Obecné zastupiteľstvo

AI schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015.
BI poveruje hl. kontrolóra obce výkonom kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej

činnosti.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: O poslancov

Správy komisií:

Finančná komisia: Ing. Bartalská žiada starostu, aby informoval COOPJednota, ktorá
venovala obci sumu 1.000,-EUR na zveľadenie obce, že sa finančné prostriedky použijú na

opravu chodníka na Hlavnej ulici "Syslúv vŕšek".
Ďalej prečítala rozpočtové opatrenie č.3/2015, z dôvodu úpravy rozpočtu obce.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: O poslancov

Stavebná komisia: p. Danihel Pavol- riešila sa jedna sťažnosť, jedna žiadosť, a šesť ohlásení

drobnej stavby. Žiadosť ohlásenia drobnej stavby si podala aj firma Ignác Bertovič - Berto

o vybudovanie vchodových dverí a vstupných schodoch, ktoré sa budú realizovať
v prenajatých priestoroch mäsiarstva v bývalej budove KWS z bočnej strany budovy, aby

zákazník mal priamy vstup do predajne.
OZ berie na vedomie Správu stavebnej komisie zo dňa 6.10.2015 o vymurovaní vchodových

dverí v budove KWS.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: O poslancov



Kultúrno - športová komisia: pán Nechala predniesol návrh na zloženie KŠK:

Aj: za člena KŠK- p. Máriu Annušovú

Bf: za predsedu KŠK- Bc. Gabrielu Malíkovú

Cf: vytvorenie Komisie životného prostredia
1. P. Bajtek Andrej - predseda komisie
2. Členovia: z poslancov Bc. Gabriela Malíková, Stanislav Nechala, z občanov: Jozef Grujbár,

Jozef Lisý.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov

Predseda KŠK- Bc. Gabriela Malíková informovala OZ, že dňa 14.10.2015 sa uskutoční

varenie guláša v priestoroch Rybárskeho domu a 24.10. 2015 Úcta k starším o 14.00 hod.
v kultúrnom dome v Záhorskej Vsi. Žiada všetkých poslancov, aby sa v čo najväčšom počte

zúčastňovali akcií.

Informácie starostu:

Cesta Pri druhej kaplnke - stavbu realizuje firma Nafta a.s. Pri realizácii sa vyskytol problém
vjazdov do rodinných domov. Tieto práce Nafta nemala zahrnuté do rozpočtu opravy cesty.

Starosta navrhuje, aby sa vybetónovanie vjazdov uhradilo z rozpočtu obce vo výške
3.047,029 EUR, pretože vjazdy majitel'ov boli narušené a treba ich dať do pôvodného stavu.

OZ schval'uje uhradenie vybetónovania vjazdov na ulici Pri druhej kaplnke vo výške 3.047,029

EUR.

Za: 8 poslancov

Proti:: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (p. Annušová)

Neprítomní: O poslancov

Kamerový systém- starosta informoval, že vyšla výzva MV SRa obec podala žiadosť
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie

kriminality pre rok 2015 (sumu 28.000,-€).

Plot na Cintoríne - dnes 6.10.2015 sa uskutočnilo výberové konanie. Boli zaslané dve cenové
ponuky. Komisia vybrala firmu EMRON Stavi s.r.o., Bratislava s nižšou cenovou ponukou,

ktorá bude oslovená na realizáciu nového oplotenia do 15.11.2015 - cena 1.741,20-€ s DPH.

Zdravotné stredisko - uskutočnila sa výmena a oprava WC v budove zdravotného strediska

pre pacientov aj personál.

Smetisko - Obec Záhorská Ves získala dotáciu v rámci rozšírenej Špecifikácie činností

podpory formou dotácie pre rok 201S na činnosť C4: Sanácia miest s neZák~ 1-==-1



umiestneným odpadom na projekt: Čierne skládky - Záhorská Ves sumu 89.467,00 EUR.
Termín realizácie projektu je do 30.11.2015 - do tohto termínu musí byť smetisko

zlikvidované. Občania budú informovaní letákom, ktorý bude vložený v najbližšom čísle

Záhorská hlásnik o tom, že vlečky sa rušia a treba viac separovať odpad. Na iný odpad treba

volať firmu ASA Zohor.

Zberný dvor - z dôvodu, že sa zruší smetisko starosta informoval OZ o možnosti na

zrušenom smetisku vybudovať zberný dvor. Na základe uznesenia 122/2011 má firma Guram
s.r.o. možnosť vybudovať na smetisku bioplyn ku. Do dnešného dňa obec s firmou
nepodpísala žiadnu zmluvu na predaj pozemkov. Starosta písomne oboznámil firmu so
zámerom vybudovania zberného dvora, v prípade že Guram s.r.o. získa technológie môžu sa
aj oni podielať na likvidácií odpadu. Starosta oslovil aj starostov obcí Suchohrad, Jakubov,

Vysoká pri Morave o možnosti vybudovania zberného dvora pre všetky štyri obce. Obec by

dostala na vybudovanie zberného dvora sumu podľa počtu obyvatel'ov. Ďalej žiada OZ, aby

sa zamysleli nad zriadením strážnej služby z dôvodu, aby sa na zlikvidované smetisko znovu

nezačal navážať odpad, hlavne občanmi, ktorí dovážajú smeti z rakúskej strany (zabudovanie

fotopascí).

Kompa navýšenie brehov - rakúska strana má záujem o navýšenie brehov o 70 cm. Dnes

kompa premáva do 3,30m, po úprave by sa jazdilo až do 3,70m.
Príjem z kompy by sa mal využiť na vybudovanie cesty na kompu, alebo na zakúpenie novej

unimobunky pre kompárov.

Doplnok územného plánu obce - obec Záhorská Ves mala v roku 2002 vypracovaný územný
plán obce Záhorská Ves, v roku 2007 boli vypracované Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Záhorská

Ves. Z dôvodu rozvoja bývania s potrebou vybavenosti a s väzbou na existujúcu zástavbu

obce a technickú infraštruktúru, pre rozvoj priemyslu, rekreácie a turizmu sa musia

vypracovať Zmeny a doplnky Č. 2 ÚPN-O Záhorská Ves.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: O poslancov

Zámer predaja obecného pozemku v extraviláne obce Záhorská Ves.
Po vel'mi rozsiahlej diskusii Obecné zastupitel'stvo schval'uje zámer predať pozemky

v extraviláne obce Záhorská Ves:
Ide o nasledovné pozemky registra "E" v katastrálnom území obce Záhorská Ves:

Parc.č. Výmera kultúra
1628 3812 m2 Trvalé trávnaté porasty



1638 583 m2 Trvalé trávnatí porasty
1637 737 m2 Trvalé trávnaté porasty
1639 2967 m2 Ostatná plocha
1641/1 1737 m2 Vodné plochy
1642/2 13588 m2 Orná pôda
1621/1 1715 m2 Ostatné plochy
1626/1 526 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1626/2 467 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1627 144 m2 Trvalé trávnaté plochy
1640/1 432 m2 Orná pôda
1642/2 263 m2 Zastavané plochy a nádvoria
1630 1205 m2 Orná pôda
spolu 28.176 m2

za cenu 30.000,-€ v celkovej výmere 28.176 m2. Pozemky sú v dezolátnom stave, nachádza
sa tam odpad. Obec využije získané finančné prostriedky na výstavbu novej strechy OCÚ

a zvel'adenie obce.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (p. Havrilová)

Neprítomní: O poslancov

�iadosti:

Žiadosť rodiny Mičekovej o úpravu plota pri materskej škole.

OZ zamieta žiadosť zo dňa 25.09.2015 na úpravu plota pri MŠ.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov

Rôzne:

Na obecný úrad boli zaslané ponuky na exekútorské služby - vymáhanie pohl'adávok pre
Obec Záhorská Ves. Bola navrhnutá výberová komisia p. Bajtek, Ing. Bartalská, p. Danihel,
Ing. Búdová, Ing. Blašková, p. Poláková. Termín výberového konania 13.10.2015 o 16.00 hod.

Za: 9 poslancov

Proti: O poslancov

Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov

Bc. Malíková Gabriela žiada, aby sa dal schváliť plán zasadnutí OZ.
OZ mení Plán zasadnutí Obecného zastupitel'stva na rok 2015. Zasadnutia sa budú konať
spravidla v utorok. Zmena do 31.12.2015:



1/ 3. novembra 2015 o 17.00 hod.
2/ 15. decembra 2015 o 17.00 hod.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: O poslancov

Diskusia:

Ing. Bartalská sa pýta starostu či obrubníky pri vybudovaní nového chodníka sa betónujú.

Starosta odpovedal že áno.
Ďalej žiada, aby si poslanci urobili brigádu - náter autobusových zástaviek v obci Záhorská
Ves. Starosta zabezpečí povolenie od SAD. Ďalej sa pýta starostu či sa bude pokračovať

v oprave štátnej cesty smer Vysoká pri Morave - Záhorská Ves.

Starosta odpovedal, že je to v pláne v roku 2016.

p. Grujbár Jozef - kedy sa začne budovať zbrojnica.
Starosta - s výstavbou sa začína 15.10.2015, podl'a prísl'ubu firmy p. Pažičanovej.

p. Schneiderová - žiada či by sa nedala opraviť cesta na Šancovej ulici.

Starosta - treba si dať žiadosť do rozpočtu na rok 2016.

p. Schneiderová - z hygienických dôvodov, by sa malo každé dva roky mal'ovať Zariadenie

opatrovatel'skej služby Jeseň života. Ďalej informovala, že majú problémy s odpadom.

Starosta - treba dať žiadosť do rozpočtu na rok 2016.

Starosta informoval- firma Siloking dá cestu do pôvodného stavu. Narušila ju pri výstavbe

haly.

Starosta ešte informoval ohl'adom napojenia bytoviek Prvá teplárenská, a.s. na ČOV. Obec

bude fakturovať za kubík Prvej teplárenskej iba toľko čo doteraz, ako každému občanovi

obce za kubík.

Schválenie uznesení:

OZ schval'uje prijaté uznesenia. Počet 11.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: O poslancov

Záver:

Starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným+~



Zapísala: Antaličová

Overovatelia: Bajtek Andrej

Pupík Rastislav
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