
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Záhorská Ves konaného dňa 07.07.2015 o 17,OOhod.

Prítomní: JUDr.Šimkovič-starosta obce, Mgr.Rúth Kaderová-kontrolórka obce

Poslanci: Annušová Mária, Bajtek Andrej, Ing.Bartalská Mária, Danihel Pavol, Havrilová Zuzana,
Bc.Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Pupík Rastislav,

Peter Bartalský - príchod na zasadnutie o 17,56hod.

Zapisovateľ: Annušová Veronika

Overovatelia zápisnice: Bc.Malíková Gabriela, Nechala Stanislav. /Za: 6 poslancov, Zdržali sa: 2/

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správa kontrolórky
4. Správy komisií

5. Správa nezávislého audítora
6. Komunitný plán sociálnych služieb
7. Informácie starostu obce
8. Žiadosti
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Záver

Zápis zo zasadnutia OZ

1.Otvorenie zasadnutia - starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných a informoval
o programe rokovania, ktorý sa následne schválil.

2. Kontrola úloh - Mgr.Kaderová predniesla kontrolu úloh:

Uznesenie č.118/2011- splátkový kalendár p.Klačanského - úloha trvá, spláca
Uznesenie č.122/2011 - rokovanie s firmou Guram,s.r.o. - úloha trvá
Uznesenie č.46/2014 - zmluva so spoločnosťou Dicentra SK,a.s. - úloha trvá
Uznesenie č.6/2015 - Komunitný plán sociálnych služieb - úloha trvá.

Kontrolórka obce predniesla návrh na zmenu uznesenia č.38/2015 - vypúšťa sa: "ktoré si následne
obec prevezme do správy" a doplňa sa: "za ktoré obec bude hradiť spotrebu elektrickej energie",
zodpovedný: starosta obce, pod uznesením č. 51/2015. Za: 8poslancov, neprítomný: 1 poslanec
/p.Bartalský/,
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Kontrolórka obce predniesla správu z finančnej kontroly evidencie a prevádzky multifunkčného ihriska
a posilňovne, ich výber poplatkov za l.štvrťrok 2015 na posúdenie ich efektívnosti využitia.
Kontrola bola vykonaná 27.04.2015 na Obecnom úrade. Poplatky sú riadne zaevidované
v pokladničnej knihe a súhlasia so stavom v účtovnej evidencii obecného úradu. Príjmy
z multifunkčného ihriska nepokrývajú vlastné náklady na prevádzku. Malo by sa prehodnotiť
zviditeľnenie zrekonštruovaných priestorov pre podnikateľské subjekty. Nákup nových zariadení
v posilňovni je efektívne vynaloženie finančných prostriedkov. OZ berie na vedomie správu finančnej
kontroly pod č.uznesenia 52/2015 v počte za: 8 poslancov, neprítomný: 1 poslanec /Bartalský Peter/.

4. Správy komisií

Finančná komisia - predseda Ing.Bartalská predniesla rozpočtové opatrenie č.2/2015 /rozpoložkované
na jednotlivé výdavky v uznesení/. OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2015 pod č.uznesenia
53/2015 v počte za:8 poslancov.

Stavebná komisia a ŽP: predseda komisie p.Danihel Pavol predniesol prešetrené žiadosti:

1. susedských sporov o pozemok p.Vidovej a Turzovej v Malej uličke. Tohto času to rieši už polícia
a bude doriešená súdnou cestou,

2. p.Klíma Miroslav - prešetrenie závadnej betónovej cesty na ul.Školská, po prešetrení stavebnou
komisiou preveria sa tieto závady so zhotoviteľom stavby, po vyjadrení, odpovie starosta obce,

3. sťažnosť p.Hanzloviča Františka - poškodený pomník povodne, po prešetrení sa zistilo, že nie je
poškodený, ale obliaty mastným tukom.

Predseda stavebnej komisie ďalej žiada o výmenu člena stavebnej komisie za p.Annušovú Máriu,
nakoľko svojvoľne rozhoduje bez výberového konania, čím porušuje zákon. Jedná sa o priestor po
detskej lekárke na zdravotnom stredisku. Starosta obce sa vyjadril, že na základe cenových ponúk sa
urobí výberové konanie na rekonštrukciu priestoru po detskej lekárke na bytový priestor.
Starosta obce dodáva stavebnú informáciu, že chodník pri plote Základnej školy je dokončený, bol
vyhotovený pracovníkmi obce, za ich úsilie je vďačný, úpravy budú ešte pokračovať na cintoríne
a k Syslovmu vŕšku.

Predseda kultúrno-športovej komisie p.Havrilová Zuzana predniesla správu, že všetky akcie prebehli
bez komplikácií, dodané zmluvy /ohľadom kult.-športovej komisie/ sú založené na Obecnom úrade,
bude zasadnutie ohľadom programu na Uhranskom somícovi, ktorý bude prebiehať 15.-16.08.2015.
Starosta obce tým žiada všetkých poslancov, aby po ukončení zasadnutia OZ sa zišli v kancelárii starostu
ohl'adom programu Uhranského somíca.

Starosta obce dal slovo hosťovi zasadnutia - firme P4U, s.r.o. r Bratislava, p.Némethovi, ktorý
prezentoval vyjadrenie ohľadom asanácie smetiska a založenie zberného dvora. Na získanie dotácie
až do výšky 100.000,-EUR by firma urobila všetky služby na kľúč Iod podania žiadostí do
Enviromentálneho fondu a z Európskej únie na likvidáciu smetiska a na zberný dvor v obci Záhorská
Ves, s účasťou celkovej uhradenej sumy 13.600,-EUR od obce. Starosta obce dodáva, že v prvom rade
musí vyjsť výzva na zberný dvor, firma podá žiadosť, verejné obstarávanie robí Ocú. Úspešnosť získania
dotácie z Envirofondu je 50 na 50. Poslanci OZ majú pouvažovať nad touto službou. V prípade získania
menšej sumy ako 100tisícEUR(100%) sa zmluvná cena počíta percentuálne.
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S.Správa nezávislého audítora pre obecné zastuplterstvo obce Záhorská Ves -Ing.Terézia Urbanová
na základe preverenia účtovnej závierky za rok 2014 konštatuje, že obec Záhorská Ves konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách a účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Záhorská Ves k 31.12.2014. OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora
pod č.uznesenia 54/2015 v počte Za: 9 poslancov.

6.Komunitný plán sociálnych služieb - zverejnený na stránke obce - poslanci OZ schvaľuje Komunitný
plán sociálnych služieb pre obec Záhorská Ves pod č.uznesenia 55/2015 v počte: 9 poslancov.

7.Žiadosti

1.Glajšeková Adriana - odkúpenie pozemku časti obecného pozemku od materskej školy vo výmere
96m
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podľa jej novovypracovaného geometrického plánu. Ide o vysporiadanie pozemku. Obec

pozemok nemôže predať, nemá ho vo vlastníctve. Obec musí podať žiadosť pozemkovému fondu
o vyňatie pozemku pod MŠ r ktoré neprešli pri delimitácii MŠ pod obec. P.Glajšeková berie na
vedomie.

2. Lesné a pozemkové spoločenstvo - urbár Záhorská Ves - Mgr.Norbert Nerád predseda urbáru
predniesol ponuku obci na odpredaj pozemkov v intraviláne obce. Kvysporiadaniu všetkých pozemkov
urbáru je nutný súhlas všetkých podielnikov, ktorý sa nedá získať. 3 ha pozemkov urbáru sú medzi
občanmi a realizácia predaja alebo nájmu nie je možná. Urbár na základe žiadosti podáva obci návrh
na predaj, alebo k nájmu na 99 rokov, hodnota je približne 300 tisíc EUR. Zo strany obce nie je možné
odkúpiť, ani prenajať pozemky urbáru. Pán Mgr.Norbert Nerád berie na vedomie.

3. Firma Bowix - Žiadosť o odkúpenie pozemkov dľa žiadosti, ktoré sa nachádzajú v extraviláne obce
za areálom bývalého poľnohospodárskeho družstva v celkovej výmere 28.176m2 a navrhovanej cene
3.000,-EUR chcú využiť na agroturistiku a chov koní. Obec má záujem k odpredaju, ale musí vychádzať
zo znaleckého posudku. Pán Bobák prikladá podnikateľský zámer. Poslanci OZ schvaľujú vypracovanie
znaleckého posudku na pozemky, ktorých vlastníkom je obec podľa LV č.1097 na žiadané pozemky
pod č.uznesenia 56/2015 v počte za: 9 poslancov.

4. Firma DICENTRASK,a.s. Prešov - vybudovanie novej cestnej komunikácie od Školskej ulice po Syslov
vŕšok-Hlavná ul. s inžinierskymi sieťami a prípojkami na obecnom pozemku p.č.10644. Doplnok
k územnému plánu bude hradiť menovaná spoločnosť, po realizácii cestnej komunikácie firma
odovzdá obci. Poslanci OZ schvaľujú vybudovanie novej cesty spoločnosťou DICENTRA SK,a.s. pod
č.uznesenia 57/2015 v počte za: 9 poslancov.

S.Žiadosť DHZ o finančný príspevok 2.600,-EUR, (ktorá bola presunutá zo zasadnutia OZ zo dňa
08.06.2015), predniesol veliteľ DHZ p.Daráž František a opodstatnil žiadosť a nutnosť príspevku.
Zároveň podal správu o činnosti DHZ za rok 2015, kde uviedol, že pri zveraďovaní a prezentovaní obce
strávili 196 hodín ku dňu 07.07.2015. Finančná komisia navrhuje presun financií v rozpočte z položky
povodňovej aktivity. Pod č.58/2015 poslanci OZ schvaľujú finančný príspevok vo výške 2.600,-EUR pre
DHZ na úhradu prevádzkových nákladov v počte za: 9 poslancov.

6.Prezentácia slečny Jánošovej z firmy NL - za výmenu žiaroviek na verejnom osvetlení navrhuje
vypracovať svetelný audít. na ktorom sa odrazia za jej predpokladu 50% úspor. Na základe úspory
elektr.energie sa vystavia zmluvy s účasťou 5% na 5 rokov, alebo 10% na 10 rokov. Zo zisku sa firma
nebude deliť s obcou. Poukazuje na obec Blatné, kde prebehla výmena žiaroviek na verejnom
osvetlení.
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POprezentácii p.starosta navrhuje vyhotovenie svetelného audítu sústavy verejného osvetlenia obce
Záhorská Ves Ing.Šátekom Karolom firmy EN Consult, Nové Zámky v hodnote 565,-EUR. Poslanci OZ
pod č.uznesenia 59/2015 schvaľujú vypracovanie uvedeného audítu v počte za: 9 poslancov.

7.Pani Havrilová pripomienkuje úhradu faktúry vydanej firmou ZUMI. Úhrada prebehne len vo výške
400,-EUR za náklady spojené s realizáciou akcie NAJ DEDINKA, aj ked'finančná odmena nebola vopred
dohodnutá. Poslanci odsúhlasili úhradu p.Havrilovej v počte za: 8 poslancov, zdržal sa:
1poslanec(p.Havrilová).

8.1nformácie starostu obce

Starosta obce navrhuje odvolať poslankyňu p.Havrilovú z funkcie predsedkyne kultúrno-športovej
komisie s okamžitou platnosťou. Dodáva, že pri skladaní sľubu za poslanca mala v prvom rade
vychádzať v záujmoch obce, nie v záujmoch vlastných. Žiada o vyjadrenie ostatných poslancov:

- poslanec Pavol Danihel sa vyjadruje, že problémy s p.Havrilovou sa neopakujú po prvý raz, nastali už
pri organizovaní plesu, pri organizovaní "Pochovávanie basy", pri tanečnej súťaži (nebolo povolenie od
obce) a pri akcii NAJ DEDINKA. V prvom rade presadzovala vlastné záujmy, aby zvýšila vlastné príjmy,

- poslankyňa Ing.Bartalská - pani Havrilová je vždy v rozpore s pánom starostom, je to neetické,

- poslanec Nechala Stanislav - tlmočí starostove slová, že financovanie akcie NAJ DEDINKA dostane
p.Havrilová zaplatené od RTVS,

- poslankyňa Bc.Malíková je spokojná s prácou predsedníčky komisie, informuje, že problém nastal
vždy v komunikácii a kritika vždy príde z každého smeru.

Starosta navrhuje OZ odhlasovať odvolanie p.Havrilovej z funkcie predsedu kultúrno-športovej
komisie. Poslanci odvolávajú p.Havrilovú v počte za: 4 poslanci (p. Danihel, p.lng.Bartalská, p.Bartalský,
p.Annušová), proti: 3 poslanci (p.Pupík, p.Bc.Malíková, p.Nechala), zdržali sa: 2 poslanci (p.Bajtek,
p.Havrilová) pod č.uznesenia 61/2015.

Starosta navrhuje p.Havrilovú preradiť do stavebnej komisie a ŽP a p.Annušovú Máriu do kultúrno-
športovej komisie s okamžitou platnosťou.

Poslanci OZ odsúhlasujú preradenie p.Havrilovej v počte za: 4 poslanci (p.Annušová, p.Danihel,
Ing.Bartalská, p.Bartalský), proti: 3 poslanci ( p.Pupík, p.Bc.Malíková, p.Nechala), zdržal sa: 2 poslanci
(p.Bajtek, p.Havrilová) pod číslom 62/2015.

Poslanci OZ navrhujú presunúť p.Máriu Annušovú do kultúrno-športovej komisie s okamžitou
platnosťou v počte za: 4 poslanci (p.Bajtek, p.Danihel, Ing.Bartalská, Bartalský Peter), proti: 4 poslanci:
(p.Nechala, p.Havrilová, Bc:Malíková, p.Pupík), zdržal sa: 1 poslanec (p.Annušová).

Starosta obce navrhuje nájsť kandidáta v kultúrno-športovej komisii na funkciu predsedu do budúceho
zasadnutia obecného zastupiterstva.

9.Diskusia

Do diskusie sa prihlásila p.Límová Viera, že nedôvera, nevraživosť, neochota vychádza len zo
starostovej strany voči p.Havrilovej, a pripomienkuje, prečo neboli oboznámení návštevou rakúskeho
veľvyslanca ostaní poslanci OZ.
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p.Bajtek Andrej - poskytuje dar pre školskú jedáleň pri ZŠ- novú mikrovlnnú rúru a sponzorsky uhradil
hudbu na akcii "Jánske ohne ". Zároveň poukazuje na nezodpovedané verejné otázky pre starostu na
webovej stránke obce.

p.Schneiderová Martina - vedúca ŠJ pri ZŠ, prikladá zoznam stravníkov na zabezpečenie stravy
dôchodcom na mesiac 08/2015. Pani Havrilová ponúka stravovanie pre dôchodcov zariadením ZUMI
na Sokolskej ulici. Poslanci OZ schvaľujú zabezpečenie obedov v mesiaci 08/2015 pre dôchodcov
v cene: 1,32 EUR hradí dôchodca sám, l,-EUR hradí obec, v počte za: 8 poslancov, zdržal sa: 1 poslanec
(p.Havrilová). pod číslom uznesenia 64/2015. Zariadenie ZUMI si zabezpečí všetky zákonné náležitosti
ohľadom stravovania v pracovné dni.

Poslankyňa Bc.Malíková - pripomienkuje vyhlasovanie rozhlasom pri smútočných správach,
poukazuje na opravy požičaných rozkladacích lavíc zakúpených obcou - kto ich bude opravovať.
Navrhuje, že v prípade poškodenia týchto lavíc hradí spolok, ktorý si požičal tieto lavice.

p.Húščavová - hosť zasadnutia, sa zapája do diskusie s tým, že je prekvapená správaním členov
poslancov OZ a opakovaným napádaním na starostu obce, chýba vzájomná úcta voči ostatným.

p.Davidová - zapája sa do diskusie s tým, že nikdy problém nebol s komunikáciou medzi členami
spolkov a starostom obce. Poukazuje na zlú a neskorú propagáciu kultúrnych akcií v obci. Poslankyňa
p.Havrilová poukazuje na nevyhovujúce termíny kultúrnych podujatí - pochovávanie basy bol týždeň
po plese, uvádzačka na akcii 1.mája bola pútačorn, aj tak neprišli ľudia.

1l.Schválenie uznesení: Poslanci OZ schvaľujú prijaté uznesenia v počte 14. Za: 9 poslancov.

12.Záver zasadnutia OZ - starosta obce poďakoval za prítomnosť na zasadnutí OZ všetkým prítomným.

Overovatelia: ~ <:
1.Bc.Malíková Gabriela C: =r: .

dO-trh .c.
··················'d··j·························.

Zapisovateľ Annušová veronika~~.;;. ?H

2.Nechala Stanislav

V Záhorskej Vsi, dňa 07.07.2015
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