
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 10.05.2016 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Adámková Viera-
zaOcÚ
Poslanci prítomní: Annušová Mária, Bajtek Andrej, Bartalská Mária Ing., Bartalský Peter,
Danihel Pavol, Havrilová Zuzana, Mgr. Malíková Gabika, Nechala Stanislav, Pupík Rastislav
Zapisovateľ: Adámková
Overovatelia zápisnice: Ing. Bartalská Mária, Pupík Rastislav
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správa kontrolóra
4. Správy komisií
5. Schvaľovanie Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2008
6. Informácie starostu
7. Žiadosti
8. Schválenie uznesení
9. Diskusia
10. Záver

Zápis z rokovania:
Otvorenie zasadnutia
Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval
ich o programe rokovania, ktorý sa následne schválil.
Za: 9 poslancov

Kontrola úloh
Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh
Uzn. 118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá
Uzn. 122/2011 - rokovanie s firmou GURAM, s.r.o. - úloha trvá
Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá
Uzn 74/2015 - zmeny a doplnky územného plánu obce Záhorská Ves - úloha trvá
Uzn. 15/2016 - zmluva o dielo sp. Halabrínom, Malacky, IČO: 349109772 - zmluva
podpísaná, zo strany dodávateľa nesplnená
Uzn 19/2016 - zmluva so ZSE - úloha trvá

Záznam o kontrole prevádzky Spiningu a MI Záhorská Ves - za I. štvrt'rok 2016 - tržby oproti
IV. štvrt'roku 2015 mierne sa zvýšili (fitness 442,- Eur, ihrisko 30,- €) celkovo je ihrisko
stratové, ale je to verejno-prospešná činnosť pre občanov. Prostriedky boli minuté efektívne
a účel splnený.
Poslanci vzali správu na vedomie za: 9, zdržal sa O, proti o.

Záznam o kontrole čerpania rozpočtu OÚ - za I. štvrt'rok 2016 - celkové čerpanie výdavkov
nebolo prekročené. čerpanie bolo efektívne.
Poslanci vzali správu na vedomie za: 9, zdržal sa 0, proti O.



Uzn 24/2016 - Komisia skonštatovala, že príjmy za multifunkčné ihrisko sú nízke, ihrisko je
stratové, ale účel plní - za 9 poslancov, zdržali sa O,proti o.
Uzn 25/2016 - kontrola príjmov a čerpanie výdavkov OÚ - za 9 poslancov, zdržali sa O,proti
o.
Uzn 26/2016 - poslanci poverili p. starostu rokovaním so ZápadosI. distribučnou o podpise
zmluvy.

Správy komisií:
Finančná komisia - Ing. Bartalská informovala, že rozpočtové opatrenia nerobili
a neupravovali rozpočet, nakoľko prišiel mail od ZMOSu o znížení výberu daní cca o 21%
oproti L 2015 čo je cca o 18000,- menej, navrhla opatrenia odložiť a prehodnotiť rozpočet na
koniec augusta 2016, keď bude jasná suma zo zaplatenia daní.

Finančné prostriedky na zberný dvor (spoluúčasť vo výške 5% v sume 65 OOO,-€) navrhujú
presunúť z rekonštrukcie KD (38000,-€) a z rezervného fondu (35000,-€). Starosta
informoval, že na zberný dvor dostaneme dotáciu vo výške 500 OOO,-€,budú rokovania s fy
TEKOS S.LO. ohľadne projektovej dokumentácie, zberný dvor bude na komodity BRKO,
stavebný materiál a bude rozloha 1 000 m2 a max. ročný, spoluúčasť podľa p. starostu bude
nižšia

Príspevok pre ZŠ na školu v prírode - stopnút'
Výmena okien v byte p. Kaderu - presunúť na ďalšie OZ (uskutočnenie až v 9/2016)
Opravu chodníka pri cintoríne - presunúť na ďalšie OZ
KD - riešiť havarijný stav (stúpačka vody, výmena okien 5x, záchod. misa - realizácia
p. Bláha) - 1 OOO,-€.

Ďalej navrhujú kontrolu efektívnosti pri prenájmoch nehnuteľností vo vlastníctve OÚ
kontrola hospodárenia kompa - p. Búdová, Bajtek - 6/2016
kontrola hospodárenia ubytovňa, nehnut. OÚ - Ing. Bartalská, Danihel - 6/2016

Kúlturno-športová komisia:
31.5. - akcia Štúr presunutá na ZŠ, dohodnuté sp. riaditel'kou
4.6. - MDD - ihrisko
18.6. - Merci v KD
25.6. - Jánske ohne - colnica
2.7. - 95. výročie FK - ihrisko
13. - 14.8. - SUMÍC - rybárska chata

Stavebná komisia:
Oznámenia o drobnej stavbe 3x
Margita Fraňová - opravy strechy, výmena okien a zateplenie RD - súhlas
Vlasta Hajduková - vybudovanie predzáhradky - súhlas
Ing. Ondrej Eliáš - vybudovanie mechanickej zábrany na pozemku OÚ - zamietnuté.

Komisia ŽP - p. Bajtek pod'akoval pol'ovníckemu združeniu ROZKVET a hasičom za účast'
na brigáde, ktorá sa konala 16.5.2016. Starosta obce doplnil poďakovanie aj o pracovníkov OÚ
Dominika a Františka Šušuka, poslancov Ing. Bartalskej, Annušovej a Bajteka, ktorý sa tiež
zúčastnili brigády.
Ďalej informoval o vykonávaní postrekov hasičmi, likvidácií čiernej skládky pri vypal'ovaní
pod p. Havrilovou.
Poslanci vzali na vedomie správy komisií za 9, zdržal sa O,proti 0- Uzn č. 27/2016.



Schval'ovanie Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2008 (DHZ) - za 9 poslancov, zdržalo sa O, proti O.
Uzn 28/2016.

Schvaľovanie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom Č. 1/2016 - za 9. zdržal sa O, proti O
- Uzn Č. 2912016

Informácie starostu
- / Chodník od kostola nerobiť, presunúť až po ukončení natiahnutia káblov ZSE od

športovej ul. po COOP Jednotu
Dokončené práce na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ
Opravy a úpravy chodníkov v obci - zaradiť na r. 20 17 do rozpočtu
Kosenie trávy OÚ začalo 2. mája a bude sa robil' nonstop do októbra 2016, občania sú
neaktívni
Zberný dvor - priorita - odstúpila obec Jakubov, bude prebiehať jednanie s obcami
Suchohrad a Vysoká pri Morave, k 1.7. by malo byť pripravené stavebné povolenie.
V prípade potreby bude zvolané mimoriadne OZ
Kamerový systém - podpísaná zmluva
Stoly v KD - opraví p. Matejov do konca 6/2016
Investícia Hasičská zbrojnica - dohoda s . Pažičanovou - nová hasičská zbrojnica bude
vybudovaná do konca 12/2016
Informácie o stretnutí starostov BA kraja, starostovia navrhujú zmeniť stanovy ZMOSu,
uvažujú o vystúpení nakoľko nesúhlasia s prerozdeľovaním financií a znevýhodňovaní
BA kraja, podieľových daní, ZMOS nezastáva záujem záhorákov!

OZ schválilo Monitorovaciu správu k PHSR obce Záhorská Ves na r. 2015 - 2022 za r. 2015 -
Uzn 30/2016.
OZ doporučuje spoluprácu s NELL KAPITAL s.r.o. a bude žiadať Návrh zmluvy o spolupráci
- za 9 poslancov, zdržal sa O, proti O. - Uzn Č. 31/2016

Žiadosti - na vymal'ovanie školskej jedálne - zamietnutá, treba dat' do rozpočtu na r. 2017.

Diskusia:
p. Annušová navrhuje udeliť p. Matejovej odmenu za upratovanie KD po maliarovi p.
Halabrínovi.
Starosta zhodnotil nesplnenie zmluvy dodávateľom a čaká na jeho stanovisko potom sa uvidí.
- za 9, zdržal sa O, proti O - Uzn Č. 32/2016.

Schválenie uznesení a záver
V priebehu rokovania bolo prijatých 8 uznesení /Uzn. Č. 26/2016, 2712016, 28/2016, 29/2016,
3012016,31/2016,32/2016/

Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Adámková Viera ~ r:
Overovatelia: Ing. Bartalská Mária

Pupík Rastislav

V Záhorskej Vsi, dňa 17.05.2016
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