
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsi, konaného dňa
8.4.2013 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič-starosta, Mgr. Kaderová Rúth-kontrolór obce, Vajdečku
Miroslav, Malíková Gabriela, Matejov Peter, JUDr. Repár Milan, Hanzlovič František, PhDr.
Darina Brukkerová, Danihel Pavol- príchod 17:20 hod., Biesik Peter- príchod o 17:37 hod.
Ospravedlnený: Stanislav Nechala - PN
Zapisovatel': Antaličová Anna
Overovatelia zápisnice: Matejov Peter, PhDr. Darina Brukkerová

Program:
l. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Bezodplatný prevod vojnových opevnení č.42A3A4 (Bunkre)
4. Schválenie návrhu VZN č.l/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na

žiaka škôl a školských zariadení na území obce Záhorská Ves
5. Deratizácia - Kliment
6. Most - Záhorská Ves - Angern
7. Informácia starostu obce
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

Zápis z rokovania:
I.OtvorenieStarosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ. privítal prítomných. predniesol
program zasadnutia, dal odhlasoval' zapisovatel'a a overovateľov zápisnice a dal odhlasovať

návrh programu zasadnutia.

2.Kontrola úloh
Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce Mgr. Kaderová Rúth
-uznesenie 118/20 II _ splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá do 03.10 .2014
-uznesenie 103/20 II - predaj RD Zuzanka za cenu 60.000.-úloha trvá.
-uznesenie 120/20 II - verejné osvetlenie - úloha trvá
-uznesenie 122/20 II _ rokovanie s Guram S.r.o. - !zo strany obce bolo vydané územné
rozhodnutie, firma Guram S.r.o. musí vybavil' stanovisko "ElA" k vydaniu stavebného

povolenia/o-uznesenie 53/2012 _ rokovanie o zriadení pamätnej tabule v priestoroch býv. židovského

cintorína - úloha trvá
-uznesenie 23/2013 - prihlásenie FC do 5 ligy dňa 6.mája 2013 - úloha trvá

Kontrolórka obce navrhla, aby boli zrušené úlohy
uznesenie 120/2011 vzhl'adom k finančnej situácii odkladá realizáciu osvetlenia na ul. pn

stavbe p. Jánoša Radoslava
uznesenie 53/2012 rokovanie o zriadení pamätnej tabule v priestoroch bývalého židovskťho
cintorína z dôvodu nezáujmu Židovskej obce.
Za: 5 poslancov
Neprítomní: 3 poslanci /Nechala, Biesik, Danihel/



Zdržal sa: 1 poslanec IHanzlovičl
Proti: O poslancov
Starosta v kontrole úloh spomenul rozvoz a rozdávanie Záhorského hlásnika občanom
Záhorskej Vsi zdarma. Záhorský hlásnik č.41 roznášala redakčná rada. Dohodlo sa, že každá
distribúcia Záhorského hlásnika bude zabezpečená 1 osobou za odmenu vo výške 10.-E'
štvrt'ročne a bude hradená z rozpočtu obce. Starosta osloví záujemcu z radu občanov.
Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci /Nechala, Biesik/
Zdržal sa: O
Proti: O

3.Bezodplatný prevod vojnových opevnení č. 42,43,44 (Bunkre)
V súlade s ustanovením § 3 ods. 8 zák. Č. 172/2004 Z.z. o prevode vlastníctva nehnuteľného
majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení
neskorších predpisov bola predložená ponuka na bezodplatný prevod vlastníctva
nehnutel'ného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s bezodplatným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku:
Jedná sa o opevnenie č.44 - stavba vojenského opevnenia bez súpisného čísla na parc. Č. 96/6
a 100/11, kat. územia Záhorská Ves, ktoré je postavené na pozemku Rybárskeho spolku
Morava Záhorská Ves.
Za: 8 poslancov
Neprítomný: 1 poslanec !Nechala!
Zdržal sa: O
Proti: O
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s bezodplatným prevodom vlastníctva nehnuteľného
majetku:
Jedná sa o opevnenie č.42 - stavba vojenského opevnenia bez súpisného čísla na parc. Č.

775/4, opevnenie Č. 43 - stavba vojenského opevnenia bez súpisného čísla na parc. Č. 70917.
ktoré sú postavené na pozemkoch Slovenského hospodárskeho podniku, Povodie Dunaja.
Za: 8 poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Nechala!
Zdržal sa: O
Proti: O

4.Schválenie návrhu VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
škôl a školských zariadení na území obce Záhorská Ves.
Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obecného úradu a na internetovej stránke obce.
VZN č.1I2013 vyvesené dňa 9.4.2013 - zvesené 23.4.2013
Za: 7 poslancov
Neprítomný: 1 poslanec !Nechala!
Zdržal sa: 1 poslanec IHanzlovičl
Proti: O

S.Deratizácia obce
Podľa zákona by mala obec 2 krát do roka na jar a jeseň vykonať celoplošnú deratizáciu proti
hlodavcom.
Obec oslovila 3 firmy, z ktorých bol prizvaný p. Kliment zo Zohoru a ten vysvetlil. čo je
celoplošná deratizácia. Firma musí vykonať monitoring. kde sa podľa dier na verejných
priestoroch najviac vyskytujú hlodavce. tam sa položí nástraha formou granúl. Oslovia sa aj



občania či majú záujem - jedna návnada stojí okolo 0,70.€. Obec i doteraz kupovala granule
a predáva občanom. Ale p. Kliment upozornil, že granule sú účinné asi pol roka. V prípade
položenia nástrahy do domácnosti, kde sú domáce zvieratá sa musí dávat' pozor, lebo po
zožratí by zviera uhynulo.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonaním deratizácie, monitorovaním situácie výskytu
hlodavcovapoložením nástrah na verejných priestranstvách v obci.
Obecné zastupiteľstvo žiada OÚ o informovanie občanov na web. stránke a miestnym
rozhlasom.
Za: 8 poslancov
Neprítomný: l poslanec !Nechala!
Zdržal sa: O
Proti: O

6.Most - Záhorská Ves - Angern
Informáciu podal starosta obce. "Ako viete dňa 14.3.2013 sme mali verejné zasadnutie
ohľadom výstavby mosta, kde niektorí ľudia zle pochopili kto chce a kto nechce most. My
samozrejme most chceme, ale niečo očakáva aj obec. V stredu l OA.20 13 máme stretnutie
s pánom Frešom, kde určite na svojich požiadavkách ohľadom výstavby ciest, chodníkov
a polície v obci budem stáť. Dnes sme mali stretnutie, ktorého sa zúčastnili architekti,
zástupcovia BSK a obce. Rokovalo sa aký by bol najlepší zjazd do obce. Sú dva varianty _
prvý bez kruhové objazdu, druhý variant kruhový objazd v tvare elipsy, z dôvodu zúženého
priestoru. Ďalšie stretnutie sa má konať 16. mája na obecnom úrade v Záhorskej V si. Určite
budem stát' za tým, aby sa riešila dopravná situácia v obci a písal sa list p. Kaliňákovi, že je
nemožné, aby bol v obci most bez policajtov.
Chcel by som dat' vypracovať dopravno - stavebnú technickú štúdiu o dopade výstavby mosta
na infraštruktúru obce. Je možné v budúcnosti vybudovať obchvat popri železnici smerom na
Vysokú pri Moravu, čo budem tlmočiť aj p. Frešovi."
Obecné zastupiteľstvo schval'uje vypracovať dopravno-stavebnú štúdiu o dopade výstavby
mostu na infraštruktúru obce.
Za: 8 poslancov
Neprítomný: l poslanec !Nechala!
Zdržal sa: O
Proti: O

7.Informácia starostu obce
Starosta oznámil, že obec bude konečne označená novou tabuľou s názvom obce od kompy.
Poďakoval za nové číslo Záhorského hlásnika novým realizátorom.
Starosta informoval OZ, že dňa 6A.20l3 sa v kul. dome konala sút'až DHZ, kde dosiahli
úspech aj naši hasiči. Bola to vydarená akcia, za ktorú DHZ poďakoval.
Ďalej starosta informoval, že z dôvodu havarijného stavu bola vybraná firma výberovým
konaním na výstavbu oplotenia na cintoríne. Práce boli dnes ukončené, cena 3700,-€.
V tomto období prebieha verejné obstarávanie "Záhorská Ves - Rekonštrukcia miestnych
komunikácii L etapa", kde budú oslovené firmy a poskytnuté sút'ažné podklady. Do
výberového konania na realizáciu ciest navrhujem komisiu v zložení: Biesik. Matejov,
Poláková, Schneiderová, Antaličová a Ing. Smetana.
Za: 7 poslancov
Neprítomný: l poslanec !Nechala!
Zdržal sa: l poslanec /Matejov/
Proti: O
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Po kolaudácii ciest ul. Školská a V zákostolí bolo dohodnuté, že po zimnom období sa urobí
kontrolný deň do konca apríla 2013 s firmou Duvystav S.r.o. Pezinok. Obecné zastupiteľstvo
navrhuje do komisie: JUDr. Borisa Šimkoviča, p. Danihela, p. Vaj dečku, zástupcu firmy
Duvystav s.r.o., stavebný dozor Ing. Turek.
Za: 7 poslancov
Neprítomný: l poslanec !Nechalai
Zdržal sa: l poslanec IBiesikl
Proti: O
Predaj obecných domov - boli vypracované znalecké posudky. oslovia sa nájomníci a na
budúcom zasadnutí OZ príjme uznesenie ku kúpno-predajným zmluvám.

8:Rôzne - diskusia
p. Brukkerová _ poďakovala za Záhorský hlásnik a informovala OZ o akciách obce
4.4.2013 - kladenie venca pri príležitosti oslobodenia obce
30.4.2013 o 18.00 hod. stavanie mája
11.5.2013 o 15.00 hod. Deú matiek
24.5.2013 Štúr

Starosta _ ohľadom čistenia kanálov. Voda stúpa a po zdlbavom vybavovaní rozhodnutia
životného prostredia o výrube stromov, sa budú práce môc!' vykonať až v mesiaci 9/2013.
Starosta informoval, že bude vyrúbaných 95 stromov, za to obec vysadí 50 stromčekov.
Po obci je veľa čiernych skládok. preto sa rozhodlo, že dňa 27. apríla 2013 sa urobí jarné
upratovanie. Do brigády sa môžu zapojil' všetci občania, oznam bude vyhlásený miestnym
rozhlasom. Zraz bude o 9.00 hod. pred obecným úradom so sebou si treba zobrať vidly .

hrable, lopaty.
p.Malík _ sa pýtal, či si príprav ka môže zakúpiť nové sieťky. Treba napísať objednávku cez

obecný úrad.
p.Hanzlovič _ či obec dostáva sponzorský dar 10.000,-od pána Bradu, ktorý odkúpil kasárne.
Starosta - za rok 2012 boli obci poslané na účet, za rok 2013 ešte nie.
p. Repár _ prezrel si priestory budovy KWS a vyjadril záujem o rozšírenie vybavenia
Fitnescentra o posilňovacie zariadenia.
Obecné zastupitel'stvo schvaľuje rozšíril' vybavenie Fitnescentra v obci do konca júna 2013
posilúovacím zariadením.
Za: 8 poslancov
Neprítomný: l poslanec !Nechala!
Zdržal sa: O
Proti: O

9.Schválenie uznesení
Pod číslom 36/2013 bolo prijatých 10 uznesení
Za: 8 poslancov
Neprítomný: 1 poslanec INechala!
Zdržal sa: O
Proti: O
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IO.Záver
Starosta ukončil zasadnutie OZ, poďakoval všetkým prítomným za účast' na zasadnutí.

Zapísala: Antaličová Anna

Overili: . /4 ' -----~
1. Peter Mat~Jov : tldf..Y..{)./ .
2.PhDr. Danna Brukkerova LA .c .

't/ v~

Starostao~ce..v -;1' ~~ __~
~U~~!~~~~~'~04.;2~T.. .
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