
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 11.10.2016 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

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

Poslanci prítomní: Annušová Mária, Bajtek Andrej, Bartalská Mária Ing., Bartalský Peter,
Danihel Pavol, Havrilová Zuzana, Nechala Stanislav. Mgr. Malíková Gabika (neskorší príchod
po otvorení)
Neprítomný: Pupík Rastislav
Zapisovateľ: Adámková Viera
Overovatelia zápisnice: Annušová Mária, Nechala Stanislav
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:
l. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh + správa kontrolóra
3. Správy komisií
4. Informácie starostu
5. Žiadosti - ZŠ - oprava Zuzanky, fara
6. Schválenie uznesení
7. Diskusia
8. Záver

Zápis z rokovania:
Otvorenie zasadnutia
Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval
ich o programe rokovania, ktorý následne schválili.
Za: 7 poslancov

Za overovateľov zápisnice z OZ boli navrhnutí poslanci p. Annušová a Nechala.
Za: 5 zdržal sa: 2 proti: O

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 spoločnost'ou DICENTRA SK a.S. - úloha trvá
Uzn 74/2015 - vypracovanie dodatku č.2 - zmeny a doplnky územného plánu - úloha trvá

Správa o kontrole hospodárnosti a účelnosti využitia nehnuteľností vo vlastníctve obce - KD,
budova Zdravotného strediska. colnica, KWS, ZŠ a OCÚ za rok 2015. Kontrolou neboli zistené
žiadne nedostatky. treba ju doplniť o príjmy a výdavky z prenájmu veľkej a malej sály v KD.
Kontrolórka navrhla začleniť do rozpočtu obce na r. 2017 finančné prostriedky ako rezervu na
budovy vo vlastníctve obce.

Poslanci vzali správu na vedomie za : 8, zdržal sa O. chýba l.

Správa o kontrole hospodárnosti. efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom obce
v príspevkovej org. Jeseň života za rok 2015. Kontrolou neboli zistené žiadne závažné



porušenia, nehospodárne vynaloženie finančných prostriedkov a ani nehospodárne nakladanie
s majetkom obce zamestnancami príspevkovej organizácie.

Poslanci vzali správu na vedomie za: 8, zdržal sa O. chýba l.

Starosta obce poďakoval p. kontrolórke za venovanie sa Envirofondom ohl'adne dotácie na
likvidovanie skládky.

Správy komisií:
Stavebná komisia:
Správa nie je dokončená, v stavebnej veci Turzová - Vido bol vykonaný štátny stavebný
dohľad.

Komisia ŽP - nemali zasadnutie, p. Bajtek. ale upozornil na nedostatočný vývoz pet fliaš.
Starosta obce informoval, že obec je v rokovaní o vývoze plastov Ix do týždňa, teraz je to Ix
za 2 týždne.

Finančná komisia - Ing. Bartalská - finančná komisia doporučuje v rozpočte na r. 2017 dat'
rezervnú sumu na budovy vo vlastníctve obce (opravy, údržbu) zatial' podl'a nákladov
z predošlých rokov.
Informovala o príjmoch a výdajoch obce, kde príjmy sú v celkovej výške 22 148,48 E a výdaje
vo výške 18 819,22 E. takže obec má rezervu 3 329.26 E. Ďalšie opravy na verejnom osvetlení
dočasne stopnuté, vymenených spolu 104 lámp.

Schval'ovanie rozpočtového opatrenia Č. 5/2016 - za: 8, zdržal sa O, chýba l.

Kúlturno-športová komisia:
Informovala o príprave podujatia Úcta k starším - 22.10.2016 o 15,00 hod. v KD

kalendáre. občerstvenie, ozvučenie, programe.

Ďalšie pripravované akcie do konca roka 2016:
31.10. - uctenie si pamiatky zosnulých v dome smútku o 15,00 hod.
11.11. - veteráni 1. svetovej vojny
20.11. - L. Popová - kladenie kytice k domu, o 16,00 hod hudobný koncert v kostole
3.12. - zábava pol'ovnícke združenie
5.12. - vítanie Mikuláša - o 17,00 hod. pred OcÚ
10.12. - vianočné trhy pred KD
17.12. - vianočný večierok MEReI v KD
26.12. - stolnotenisový turnaj (KD)
31.12. - Silvestrovský futbalový turnaj

Poslanci vzali správy komisií na vedomie za: 8. zdržal sa O. chýba l.

Informácie starostu
Ohľadne p. Klačanského - treba postupovať podl'a nového (platného) zákona _
podrobnosti dohodnúť na zasadnutí obecnej rady 8.11.2016, p. Klačanský oboznámený
osobne a pozvaný na obecnú radu
DHZ - upravený priestor na výstavbe novej požiarnej zbrojnice sa pokračuje
KD - budúci týždeň začne firma s opravou strechy nad malou sálou KD, vymenených
80 lámp v KD, od nového roka možnosť tréningov novozaloženého stolnotenisového



oddielu, čo sa týka zateplovania KD zatiaľ len v teoretickej rovine. nakoľko nie sú na
to finančné prostriedky. možno v budúcnosti z EU fondov
Dokončený byt p. Kaderu v KWS - výmena okien
Návšteva u p. Mračnu, prednostu Okr. úradu ohľadne záhrady v Jeseni života,
predložené plány na park. riešiť delimitačne spolu s JUDr. Vicenovou
Stravovanie dôchodcov v školskej jedálni - RÚVZ nenavýši l na požadovaných 180
obedov, navýšené na 160 obedov denne. riešiť sa budú cudzí odberatelia, dôchodcovia
musia byt' uspokojení
Zberný dvor- dotácie jasné do konca 10/2016
Kamerový systém - nové otočné 3 kamery, ďalšiu nainštalovať na ihrisku, kamera na
ul. Cintorínska demontovaná - po oprave bude opäť nainštalovaná
Osvetlenie ul. Pod sýpkou - bude riešené cez p. Makytu - dať do rozpočtu na r. 2017
Oprava "Zuzanky" - návrh na ústredné centrálne kúrenie alebo výmena gamatiek,
oprava žalúzií. elektrických rozvodov. vymaľovanie. podlahy v zborovni - dať do
rozpočtu obce na r. 20 17
Uzavreté smetisko sa bude čistiť v 11/2016
Nový plot v parku, strihanie a čistenie orgovánu. reštaurovanie Božej muky - budúci
týždeň
Jeseň života - vyrezaná vŕba, orech ešte nevyriešený - DHZ
Dopravné ihrisko v MŠ - dokončenie pozadu termínu z dôvodu zlého počasia
V KD osadené nové plastové dvere
Náklady obce Angern na kompu - dodajú
Ples obce 4.2.2017 - KŠK zabezpečit'
APELOVAŤ - žiadosti do rozpočtu obce na r. 20 17, písomne do 1.xI.20 16.

Žiadosti:
p. Ichman žiadal za občanov Sokolská ul. - novú vozovku. nakol'ko je cesta v havarijnom
stave - bolo mu doporučené opakovane podať písomnú žiadosť do rozpočtu obce na r. 2017
občania Cintorínska a Malá ul. - žiadosť na novú vozovku - do rozpočtu obce na r. 2017
Farský úrad - žiadosť na r. 2017 o príspevok vo výške 2 080,- € do rozpočtu
Žiadosť ZŠ + školskej jedálne - po upresnení cien za vymaľovanie jedálne dať do rozpočtu
obce na r. 2017.

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 11.10.2016 :
UZ č. 69/2016 - Záznam z finančnej kontroly hospod. a účelnosti využitia nehnutel'ností vo
vlastníctve obce Záhorská Ves.

UZ č. 70/2016 - Záznam z finančnej kontroly hospod. efektívnosti a účelnosti pri nakladaní
s majetkom obce Záhorská Ves v organ. Jeseň života.

UZ č. 71/2016 - Správy a informácie komisií - finančnej, stavebnej, kultúrno-športovej,
komisie ŽP.

UZ č. 72/2016 - schvaľovanie rozpočtového opatrenia č. 5/2016.

UZ č. 73/2016 - schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku LV č. 1097, parc.č. 702/3.

UZ č. 74/2016 - schval'uje predaj majetku obce LV č. 1097. parc.č. 702/3.

UZ č. 75/2016 - obecné zastupiteľstvo schval'uje prijaté uznesenia - počet 6.



Diskusia:
p. Ing. Bartalská poďakovala poslancom, ktorí sa podiel'ali na vymal'ovaní autobusových
zastávok, starostovi obce za opravu cesty medzi ZV a VpM. navrhla poslat' poďakovanie p.
Valašíkovi za opravu cesty. vyčistiť stromy okolo studničky.
p. Havrilová navrhuje, zistiť ceny za nerozbitné zastávky a popr. výmenu zastávok, nakol'ko sú
cestujúci chránený voči nepriazni počasia.

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupitel'stva.

(--.

Zapísala: Adámková Viera .f\& ~~,

Overovatelia: Annušová Mária (f~ rf) (/
Nechala Stanislav ~

;:_O_X.20dV Záhorskej Vsi, dňa 17.10.2016
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