
Zápisnica zo zasadnutia OZ Záhorská Ves konaného dňa 10.11.2015

Prítomní: JUDr.Šimkovič Boris - starosta obce

Poslanci: Annušová Mária, Ing.Bartalská Mária, Bartalský Peter, Danihel Pavol, Havrilová

Zuzana, Bc.Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Pupík Rastislav.

Neprítomní: Andrej Bajtek- ospravedlnený

Kontrolór obce: Mgr.Kaderová Rúth

Zapisovateľ: Annušová Veronika - pracovník OCÚ

Overovatelia zápisnice: p.Danihel Pavol, p.Havrilová Zuzana.
Za: 6 poslancov, zdržal sa: 2 (p.Danihel, p.Havrilová)

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola úloh

3. Správa kontrolórky

4. Rozpočtové opatrenie

5. Informácie starostu obce

6. Žiadosti

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Schválenie uznesení

10. Záver

Zápis z rokovania

Otvorenie zasadnutia:
Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania. Všetci poslanci odsúhlasili program zasadnutia OZ.

Kontrola úloh
Kontrolórka obce predniesla kontrolu úloh:
_Uznesenie č.1l8j2011- splátkový kalendár p.Klačanského - úloha trvá
_Uznesenie č.122j2011- rokovanie s firmou GURAM,s.r.o. - úloha trvá
_Uznesenie č.46j2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRASK,a.s. - úloha trvá
_Uznesenie č.74j2015 - vypracovanie "Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Záhorská Ves - úloha

trvá
_Uznesenie č.75j2015- výberové konanie na vymáhanie pohľadávok - úloha splnená



2-

Správu kontrolóra obce - Správy odovzdané finančnej komisii, po skontrolovaní bude sa

hlasovať na budúcom zasadnutí OZ, jedná sa o:
1. kontrolu evidencie a prevádzky multifunkčného ihriska a fitnescentra a výber poplatkov za

3.štvrťrok 2015,
2.Kontrola verejných obstarávaní za r.2014 a dodržanie záväzných právnych predpisov pri

realizácii verejných obstarávaní v r.2014,
_kontrolór upozorňuje na zmenu zákona o voľbách na rok 2016, s tým súvisí nové vypracova-

nie VZN v zmysle zákona,
_OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Záhorská Ves pod č.02/2015 "Zásady
umiestňovania plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane" v počte za: 8 poslancov,1 neprítomný (p.Bajtek) pod uznesením č.

80/2015.

Správa finančnej komisie -Ing. Bartalská informuje o činnosti finančnej komisie.

Informácie starostu obce:

_upozorňuje na uzavretie smetiska, ale stále dochádza k vývozu odpadu od obyvateľov, preto

navrhuje fotopasce, oznamovacie a výstražné tabuľky,

_zúčastnil sa zasadnutia správneho konania ohl'adom vymáhania pokút pri vývoze
nelegálneho odpadu, navrhuje umiestniť informačné tabule, upozornenia a poukazuje na

zákon, ktorý nerieši páchateľov odpadu,

_finančná komisia ihned' navrhuje navýšiť výdavky do rozpočtu ohľadom vyhotovenia

inf.tabúľ,

_prítomný hosť OZ p.Lisý navrhuje zrealizovať dočasný zberný dvor pod Obecným úradom
s tým, že budú určení 2 pracovníci na odoberanie odpadu od občanov.

Na základe pripomienky p.Hanzloviča Františka, že stále trvá uznesenie č.122/2011 za firmu
GURAM, ktorá sľúbila, že sa postará o odpad, tým by sa malo zrušiť toto uznesenie, p.starosta
vysvetľuje, že uvedená firma nepodpísala zmluvu, dokonca obec získa gO.OOO,-EUR
z envirofondu na likvidáciu odpadu na smetisku. Uznesenie s firmou GURAM stále trvá, ak
získa peniaze, ihned' sa rozhoduje, ktorá varianta bude úspešnejšia. Pozemky pod smetiskom
sa nepreviedli na firmu GURAM, stále sú majetkom obce. Starosta opätovne oznamuje
p.Hanzlovičovi, že mu to bolo vysvetlené už na minulom zasadnutí OZ. Starosta navrhuje
vyhotoviť zberný dvor aj pre ostatné obce v okolí: Suchohrad, Vysoká pri Morave, Záhorská

Ves.

Starosta obce upozorňuje, že je nutné urobiť osvetu ohľadom triedenia odpadu, aby občania
dôslednejšie pristupovali k triedeniu odpadu a využívali nádoby na odpad k tomu určené
(farebne rozlíšené), bio kontajnery zostávajú na ihrisku a pri ČOV (odpad zo záhrad, dreviny,
tráva, lístie) a eko kontajner pri obecnom úrade a pri ZŠ(zachovalé šatstvo, obuv, hračky), než
bude vybudovaný oficiálny zberný dvor, hlavne nech občania triedia plasty.
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Pre veľkoobjemový odpad bude v priestoroch obecného dvora pri obecnom úrade pristavený
kontajner na starý nábytok, okná koberce, stavebný materiál vobmedzenom množstve.
Dočasný zberný dvor bude mať prevádzkové hodiny: streda od 14,00 - do 18,OOhod., sobota
od 8,00 - do 13,OOhod. Pri väčšom množstve stavebného odpadu je potrebné na vlastné
náklady objednať si kontajner na stavebný odpad z firmy A.S.A. Zohor. Veľkú pomoc ponúka
Základná škola pri zbere papiera, novín, letákov. Je dobré, ak občan ich ukladá a v deň
vyhlásenia zberu odovzdá žiakom, čím získajú finančné prostriedky na aktivity ZŠ.

ZA NELEGÁLNYvÝvoz ODPADU BUDÚ ULOŽENÉFINANČNÉ POSTIHY- POKUTY.

Poslankyňa Annušová Mária vyhotoví písomný leták s oznámením o odpade.

OZVUČENIE na kultúrne akcie - po prieskume cien p.Bc.Jánoša a p.Nechalu vychádza
reproduktor s mikrofónom do 450,-EUR, p.starosta osloví dodávateľa.

VEREJNÉOBSTARÁVANIE- starosta informuje, že spolupráca s Ing.Smetanom - poradcom pri
verej.obstarávaní skončil spoluprácu odchodom do dôchodku. Je oslovený náhradný poradca

Ing.Vámoš.

Firma DICENTRA- odkúpené pozemky musia prejsť zmenou územného plánu. Ide o výstavbu
bytových jednotiek na pravej strane von z obce, smerom na Malacky.

ASFALTOVÁ CESTAna kompu by mala byť ukončená do konca týždňa (13.11.2015),

Ing.Bartalská pripomienkuje, že cesta by mala byť zrenovovaná až k rieke Morave -
k nájazdom, je nutné odstrániť svetelné stredové stlpv pri colnici, ktoré sú nefunkčné
a niekoľko krát znehodnotené od nárazov vozidiel a odstrániť časť strechy, ktorá chytá pleseň.

STRECHAOcÚ - starosta informuje, že kancelária premiéra p.Fica-Úradu vlády nám pridelila
finančný príspevok 10.000,-EUR na rekonštrukciu strechy na obecnom úrade.

PLES2016 -termín je stanovený na 06.02.2016 a žiada poslancov, aby zostali po zasadnutí OZ

na ďalšie stretnutie ohl'adom organizovania plesu.

Firma NAFTA - starosta informuje o dobrej spolupráci a vybudovaní cesty pri Druhej kaplnke,

DOTÁCIU od štátu na zateplenie kultúrneho domu sme získať nemohli, lebo podmienkou bola
výzva okrem Bratislavského kraja, čakáme na ďalšiu výzvu v r.2016,

CHODNíK na Hlavnej ulici od p.Višvaderovej Dariny po Sysľov vŕšok bude ukončený do konca

11/2015 svojpomocne zamestnancami OcÚ.

p.DANIHEL upozorňuje,že pri kopaní na obrubníky (cesta na kompu) je nutná oprava
betónových platní, došlo k ich poškodeniu, čím sa navýšia náklady predbežne o 1.500,-EUR.
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Žiadosti - občania Moravskej ulice žiadajú jej opravu, čo nie je možné, nakoľko Moravská ulica
je vo vlastníctve p.Šteffeka z Vysokej pri Morave, nie je majetkom obce, p.starosta hľadá
riešenie, aby mohlo dôjsť k oprave cesty v r.2016/2017.

Hosť p.Schneiderová Libuša upozorňuje na situáciu na Kasárenskej ul., nakoľko je zaprataná

zaparkovanými autami a nedá sa prejsť, dokonca stoja v križovatke.

Starosta obce informuje,že mohli sme získať PASPORT obce, ktoré zlyhalo na financiách,
dopravné značenie na vedľajších uličkách by prebehlo dopravným inšpektorátom. Túto úlohu
presúva na r.2016. Na základe takto schváleného projektu a osadenia značenia, môže polícia

riešiť vodičov.

Firma BOWIX - starosta informuje ohľadom predaja pozemkov. Poľnohospodársku pôdu
musíme zverejniť formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle zákona a po uplynutí 15 dní

(25.11.2015) budú súťažné návrhy vyhodnotené.

Pod uznesením č.81/2015 OZ po prerokovaní schvaľuje podľa § 9 ods. písm.a) Zákona
č.138/1991 Z.z.Omajetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníctva nehnuteľnosti
zapísanej v Správe katastra Malacky, v k.ú.Záhorská Ves, na LV č.1097, parcely registra "Eli
evidované na katastrálnej mape p.č.1628 vo výmere 3812m2 trvalé trávnaté porasty, p.č.1638
vo výmere 583m2 trvalé trávnaté porasty, p.č.1637 vo výmere 737m2 trvalé trávnaté porasty,
p.č.1639 vo výmere 2967m2 ostatná plocha, p.č.1641/1 vo výmere 1737m

2
vodné plochy,

p.č.1642/3 vo výmere 13.588m2 orná pôda, p.č.1621/1 vo výmere 1715m
2

ostatné
plochy,p.č.1626/1 vo výmere 526m2 zasatavané plochy a nádvoria, p.č.1626/2 vo výmere
467m2 zastavané plochy a nádvoria, p.č.1627 vo výmere 144m2 trvalé trávnaté porasty,
p.č.1640/1 vo výmere 432m2 orná pôda, p.č.1642/2 vo výmere 263m2 zastavané plochy
a nádvoria, p.č.1630 vo výmere 1205m2 orná pôda, rormou verejnej obchodnej súťaže.

Podmienky obchodnej súťaže:

_obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne do: 11.11.2015,

_súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 11.11.2015 do 25.11.2015 do 12,OOhod.,
zalepené v obálke a označené heslo NEOTVÁRAŤ- SÚŤAŽNÁ PONUKA NA ODPREDAJ,

_obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a vyhodnocovať dňa 25.11.2015 012,OOhod.

finančnou komisiou,

_minimálna kúpna cena je 30.000,-EUR,

_vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu OZ obce Záhorská Ves,

_výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do: 25.11.2015,

_kritériom pre posúdenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena,

_zásady pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovatertrvá je:
a) kupujúci je povinný uhradiť náklady predstavujúce správny poplatok za podanie návrhu

na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
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b) Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný až po zaplatení

kúpnej ceny v celosti a ostatných nákladov podľa písm.a),

c) Oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny

a ostatných nákladov podľa písm.a),

d) ostatné náležitosti obchodnej verejnej súťaže budú upravené v súlade s platnými
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Záhorská Ves.

Za: 7 poslancov, proti: 1 poslanec, neprítomný: 1 poslanec(p.Bajtek), zdržal sa: O poslancov.

Diskusia:

_poslankyňa Annušová poukazuje na odpad na trhovisku po predajcoch, p.starosta
kontroluje, väčšinou zostane neporiadok v sobotu. Starosta žiada poslancov, aby predajcov

upozornili.

_poslankyňa Gabika Malíková za kultúrno-športovú komisiu informuje o uskutočnených
akciách: 24.10. 2015 Úcta k starším, ktorá prebehla veľmi úspešne a k spokojnosti
dôchodcov, 31.10.2015 - Pamiatka zosnulých, ktorá bola veľmi dôstojná a zajtra 11.11.2015
sa uskutoční Pamiatka veteránom 1.svetovej vojny, na ktoré pozýva všetkých prítomných.
Zároveň dáva do rozpočtu nákup fotoaparátu pre kultúrno-športovú komisiu,

_p.starosta navrhuje, aby predsedovia komisií odovzdali do 2týždňov návrhy odmeňovania

členov komisií podľa vykonanej činnosti,

_poslankyňa Havrilová oboznamuje o nastávajúcom projekte zo strany KDH, odkiaľ sa môžu
získať financie na "Komunitné centrum" z eurofondov. Čaká sa na výzvu. Po získaní financií sa
môžu použiť k výstavbe budovy so zariadením a informačným systémom, na sociálne účely,

výpomoc, vyplnenie voľného času občanov, kultúrne podujatia ....

_starosta obce informuje prítomných o potuľovaní sa školopovinných detí po obci vo
večerných a nočných hodinách a žiada poslancov a všetkých dospelých, aby deti oslovili,
upozornili na nedodržiavanie školského poriadku. Na Základnej škole na II.stupni prebiehajú

besedy, diskusie, ktorého bol zúčastnený,

_p.lng.Búdová - pripomienkuje otvorenie lekárne, občania sú zúfalí, musia cestovať do
okolitých obcí, starosta odpovedá: "Mäsiarstvo sa vydarilo, na lekárni pracujem".

_p.Lisý Jozef - zastupuje občanov ulice V jertáši a upozorňuje, že členovia poľovníckeho
zväzu strieľajú do intravilánu obce, čím vzniká škoda na majetkoch občanova atakuje na
možné nešťastie usmrtenia občanov. Upozorňuje, že sa to nestalo po prvý krát, stáva sa to
opakovane. Občania privolali hliadku Polície SR, ktorá urobila kontrolu, preverila skutočnosť
a spätne oboznámila občanov, že členovia poľovníckeho zväzu majú súhlas starostu obce
k streľbám v intraviláne obce počas poľovačiek. Starosta obce tento vyjadrený argument zo
strany p.Lisého odmieta, nakoľko takéto povolenie poľovníckemu zväzu nevydal a sami
poznajú svoje povinnosti pri výkone poľovačky, nakoľko každý člen musí vlastniť zbrojný pas.



, .

6 -

Sľúbil preverenie zo strany Poľovníckeho združenia ROZKVET,zo strany Polície SR
a k budúcemu zasadnutiu OZ poskytne vyjadrenie. Upozornil p.Lisého, či si uvedomuje, čo
rozpráva. "Starosta nie je zákon,niečo také nikdy som nikdy nepodpísal", odpovedá.

Schválenie uznesení a záver zasadnutia OZ:

Počas zasadnutia OZ boli prijaté: 2 uznesenia pod č.uznesenia 82/2015 v počte za: 8 poslancov,
1 neprítomný (p.Bajtek), proti: O poslancov, zdržal sa: O poslancov.

Záverom zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:

1. Danihel Pavol

Zapísala: Annušová Veronika

Dňa: 10.11.2015
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