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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 12.1.2015 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

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

zaOcÚPoslanci: Annušová Mária, Bajtek Andrej, Bartalská Mária Ing., Bartalský Peter, Danihel Pavol,
Havrilová Zuzana, Malíková Gabika, Nechala Stanislav, Pupík Rastislav

Zapisovateľ: Orgoňová
Overovatelia zápisnice: Ing. Bartalská Mária, Bajtek Andrej
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015
4. Správy komisií5. Schválenie VZN obce Záhorská Ves č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

6. Informácie starostu obce
7. Žiadosti
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

Zápis z rokovania:

Otvorenie zasadnutia

Ešte pred otvorením si všetci prítomní zapálením sviečky a minútou ticha uctili obete vo

Francúzsku.
Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania. Zároveň sa spýtal, kto má k týmto bodom doplňujúce pripomienky alebo
návrh. Poslankyňa Havrilová má pripomienku k odmeňovaniu poslancov, doplnil sa bod 6.

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. 149/2014 _ OZ schvaľuje predíženie Zmluvy o spravovaní a prevádzkovaní domu smútku
a Zmluvy o dielo na prevádzkovanie pohrebiska do 31.12.2018 - úloha trvá

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015
Uzn. č. 1/2015 poslanci OZ jednohlasne schválili tento plán
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Správy komisií
Predsedkyňa p. Bartalská predniesla plán činnosti finančnej komisie na 1. polrok

Kultúrno - športová komisia: p. Havrilová oznámila, že 7.2.2015 bude Pochovávanie basy
Prebehla diskusia, že nemôže byť pochovávanie basy a následne 14.2. Obecný ples.
Termín bude upresnený ešte, ale pravdepodobne to bude v utorok tesne pred popolcovou stredou.

11.-12.4.2015 tanečná súťaž "Záhorie open" lp. Pupík/

Pani Annušová všetkých informovala, že dôchodcovia budú mať akciu "Sami sebe". Bude to večer
poézie, prózy, hudby. Pravdepodobný termín 14.3.2015.

Komisia životného prostr. a stavebná komisia:

-žiadosť pani Tomáškovej - pleseň v školskom byte - komisia doporučuje opravu, starosta nájde
odborníka, ktorý sa na to pozrie, p. Bajtek dá kontakt

Bola prešetrená sťažnosť p. Líma Petra na pani Zuzanu Havrilovú, že vypúšťa fekálie do záhrady,
žiadosť bola opodstatnená. Nakoľko išlo o prvý priestupok pani Havrilovej, bola len napomenutá.

Stavebná komisia navrhuje, aby obec zamestnala osobu, ktorá bude kontrolovať pracovníkov na AČ
a osobu, ktorá bude robiť stavebné práce v obci, keď bude treba.

p. Bartalský Peter - malo by sa vyhovieť žiadosti p. Valenta o osvetlenie na ulici Za sýpkou
starosta: nedalo sa to do rozpočtu, ale je to tam kritické, bude sa to riešiť

prebehla diskusia o potrebe zberného dvora:
Bolo by dobré, aby obec mala zberný dvor, ktorý by bol oplotený, vždy v sobotu by tam bol človek,
ktorý by sa o to staral. Do úvahy by prichádzali 2 miesta - pri ihrisku a V majeri. Starosta zistí
finančné náklady oplotenia.

p. Annušová - treba prehodnotiť poplatky za odpad, či sa nedá znížiť cena, bolo povedané, že keď
sa bude separovať, budú sa aj ceny znižovať - na budúce OZ treba zistiť stanovisko od A.S.A.
a zároveň zistiť aj ceny Tekos Malacky

Schválenie VZN obce Záhorská Ves č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Poslanci jednohlasne schválili toto uznesenie Uzn. Č. 212015
lčlánok 4 sa vypustí - pretože dotácie schvaľuje OZ

Odmeňovanie poslancov:
p. Havrilová - znovuprehodnotenie odmeňovania poslancov
Návrh OZ : členovia komisie poslanci 15 €, ostatní 5 €
Uzn. Č. 312015 - OZ schvaľuje odmeňovanie všetkých poslancov v komisii 15 €/1 zasadnutie.
Termín od 01.01.2015.

Za: 5 poslancov
Proti: 2 lp. Bajtek, p. Bartalskýl
Zdržal sa: 2 poslanci lp. Danihel, p. Ing. Bartalská
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Informácie starostu:

-parkovanie na chodníkoch - starosta už hovoril sp. Balúnom, po 19.1. sa majú stretnúť
treba nové dopravné značenie v obci, tento rok to do rozpočtu nevyšlo, na budúci rok sa musí urobiť
-Uhranská perla má 24.1.2015 Výročnú členskú schôdzu ° 14.00 hod.
-bol novoročný koncert, starosta pod'akoval ZŠ, MŠ, ako aj Uhranskej Perle
-polícia: stretnutie s p. Cabadajom, keď sa v obci niečo deje, treba to hneď hlásiť polícii
-stále sú problémy s rodinou Vlada a Žanety Malíkových - deti nechodia do školy, stále majú vši,
rozbitie skla na starostovom aute, rieši to polícia, sociálka, sú stále upozorňovaní, deti im budú
odobraté

Uzn. č. 4/2015 bol schválený dodatok č. 3 "O požiarnom poriadku obce Záhorská Ves"
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanee lp. Bajtek/
Neprítomný: O

Uzn. č. 5/2015 OZ berie na vedomie Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 .Povodňový plán záchranných
prác" obce Záhorská Ves.
Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 2 poslanci lp. Bajtek, p. Danihell
Neprítomný: O

Komunitný plán sociálnych služieb:
Musíme ho mať vypracovaný zo zákona, 2 skupiny, musia mať riadiacich členov
OZ uzn. č. 6/2015 schvaľuje:

a. to, že obec ide vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015-2019
b. zostavenie riadiacej skupiny, ktorej členmi sú: p. Annušová Mária, p. Stanislav Nechala, Bc.

Malíková Gabriela, p. Havrilová Zuzana, p. Pupík Rastislav
Za: 9 poslancov

Žiadosti:
Rozhlas - počítačom riadený s možnosťou nahrávania, mali sme 3 ponuky
Poslanci schválili Unz. č. 7/20l5počítačom riadenú rozhlasovú ústredňu za cenu cca 600 € - firma
MV Audio, s.r.o. Bratislava

Za: 9 poslancov

Žiadosť Juraja Bínu - prenájom priestorov na podnikateľské účely z dôvodu kaderníctva
Žiadosť pani Bernáthovej - Štuplíci - prenájom priestorov na materské centrum
Ide o priestory v detskej ambulancii, ktoré by sa rozdelili na 2 časti
OZ by malo mať prehľad o tom kto tam chodí

p. Annušová - nesúhlasila s tým, dôchodcovia keď potrebovali priestory, nedali sa im nijaké, tlačia
sa všetci v KD, priestory by sa mali nechať buď ako byt, alebo pre lekára, ale=r:
Bud' nech to je ordinácia alebo byt. Nech sa nájde nejaké iné riešenie. /,

!f'
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p. Bajtek - ja som za, mali by sme dať priestor malým deťom, dajme im to na skúšku a potom sa
uvidí
starosta: na rade sme sa dohodli, skúsime to, treba tam platiť energie, náklady na energiu sú cca 100
€ na polovicu, upratovanie si zabezpečia
Prebehla diskusia.

OZ schval'uje Uzn. č. 8/2015 prenájom priestorov pre rodinné centrum Štuplíci v Záhorskej Vsi na
dobu určitú od 1.2.2015 do 31.1.2016 za cenu 50 €/mesiac.
Za: 5 poslancov
Proti: 2 poslanci lp. Annušová, p. Nechala!
Zdržal sa: 2 lp. Malíková, p. Pupík/
Neprítomný: O

Kaderníctvo - berie sa na vedomie zatiaľ, starosta mu upresní požiadavky a uvidí sa do budúceho
OZ

p. Bajtek: požiadavka na stavebnú komisiu
obyvatel' z Družstevnej ulice IValentovič Peterl by si na vlastné náklady chcel postaviť retardér,
nakol'ko tam je vel'ká premávka nákladných vozidiel. Treba sa opýtať aj susedov, či s tým súhlasia.

p. Grujbár - bol požiar na družstve, nemali sa tam hasiči ako dostať. V prenájme to má Bowix, bude
to starosta riešiť.

Havrilová - bola som svedkom, ked' syn pani Zámečníkovej poškodzoval fasádu na bytovke, mala
by tam stavebná komisia ísť a dať mu to k náhrade.
Starosta: už sa to rieši, súhlasia s náhradou, na jar sa to opraví

Občan z Kasárenskej lp. Hodermarský / - na ulici je stále veľa vody
Starosta si to pozrie

p. Annušová - do Hlásnika treba dať t.č. na policajtov, hasičov a záchranárov
bola sťažnost', že všetci nedostávajú Hlásnik, starosta upozorní dotyčnú pani, ktorá to roznáša
Pod'akovala Natálke Vajdečkovej, zároveň sa opýtala, či dostáva nejaké peniaze za to
Starosta: Mažoretky dostali 4000 € z rozpočtu, čo sa týka odmeny, odmenu dostáva len ako členka
kultúrnej komisie

Môže sa jej dať z plesových peňazí
Ked' budeme riešiť Natálku, mal by sa riešiť aj Dávid Malík, ktorý trénuje malých futbalistov, ktorí
tiež dosahujú úspechy, treba ich podporiť

p. Búdová - ako to stojí s MŠ, kedy pôjdu deti hore
starosta: Ked' to bude skolaudované, boli vytknuté nejaké veci, verím, že od 1.2.2015

Schválenie uznesení a záver

Prijatie uznesení
V priebehu rokovania bolo prij atých 8 uznesení - uzn. č. 9/2015

Za: 9 poslancov
Proti: O



Zdržal sa: O
Neprítomný: O
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Pán starosta ukončil zastupitel'stvo a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Orgoňová Stanislava

Overovatelia: Ing. Bartalská Mária
Andrej Bajtek

V Záhorskej Vsi, dňa 20.1.2015
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