
Zápisnica zo zasadnutia OZ Záhorská Ves konané dňa 13.01.2014
o 18.00hod. v budove Obecného úradu v Záhorskej Vsi.

Prítomní:
JUDr.Šimkovič Boris - starosta obce, poslanci OZ: Biesik Peter (príchod o 18, lJhod),
PhDr.Brukkerová Darina, Hanzlovič František, Malíková Gabriela, Nechala Stanislav,
JUDr. Repár Milan. Vajdečka Miroslav, kontrolór obce: Mgr.Rúth Kaderová.

Ospravedlnení:
Peter Matejov - PN, Pavol Danihel - dovolenka

Zapisovateľ uznesení:
Mgr.Rúth Kaderová - kontrolór obce

Zapisovateľ:
Veronika Annuušová za OCÚ

Overovatelia:
p.Nechala Stanislav
p.Hanzlovič František
Overovateľov schválili v počte: 6 poslancov

Program:
l. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Správy z kontrol - hlavná kontrolórka obce
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok20 14
5. Plán zasadnutí Obecného zastupitel'stva na rok 2014
6. Žiadosti
7. Informácie starostu obce
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesení
IO.Záver

Poslanec JUDr. Repár navrhuje rozšíril' program o l bod: bezpečnost' v obci, informovať bude
starosta obce v bode 7.

ZÁPIS Z ROKOVANIA:

Otvorenie - p.starosta otvoril zasadnutie. privítal poslancov a hostí, predniesol program
zasadnutia, dal odhlasovať zapisovatel'a uznesení. overovateľov zápisnice a návrh programu
zasadnutia v počte za: 6 poslancov.

Kontrola úloh:
Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce Mgr.Rúth Kaderová:

uznesenie č.I18/20JI - splátkový kalendár p.Klačanského _ úloha trvá do
03.10.2014
uznesenie č.103/20II - predaj rodinného domu ZUZANKA
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uznesenie č.122/20 I I - rokovanie s GURAM S.ľ.O. _ úloha trvá
uznesenie č.124/2013 - schválenie uzatvorenia dodatkov zmlúv s nájomníkmi
zdravotného strediska - úloha splnená.

Príchod poslanca p.Biesika - o 18,13hod.

Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce Mgr.Kaderová Rúth
Kontrolórka obce predložila:
I.Záznam z kontroly účtovných a pokladničných dokladov za rok 20 I2,
2.Záznam z kontroly Stavu st'ažností a petícií za rok 20 I2,
3.Záznam z kontroly Inventarizácie peňažných prostriedkov v pokladni za rok 2012
4.Záznam z kontroly plnenia uznesení OZ za l.polrok 2013
5.Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012.

OZ berie na vedomie správy a záznamy v počte za: 7 poslancov, 2 neprítomní: Matejov,Danihel.

Návrh Plánu zasadnutí OZ na rok 2014:
Poslanci OZ schvaľujú navrhnutý plán zasadnutí na rok 2014 v počte za: 7 poslancov, 2
neprítomní: Matejov, Danihel.

Plán kontrolnej činnosti na l.polrok 2014
Poslanci OZ schval'ujú navrhnutý plán kontrolnej činnosti na I.poJrok 2D14v počte za: 7
poslancov, 2 neprítomní: Matejov. Danihel.
JUDr.Repár navrhuje doplnil' plán účelnosti využívania finančných prostriedkov aj na rok2014 spolkami.

Stav bezpečnosti v obci:
Ide o rozšírený bod programu. Pán starosta informoval o nebezpečnom čine podpal'ačstva
vozidla Peugeot vo vlastníctve obce zo dňa 7.1. na 8.1.2014 na Povodňovej ulici č.219, pred
jeho vlastným rodinným domom, čím vznikla obecnému úradu škoda značného rozsahu. Ak
by nedošlo k urýchlenému zásahu udusenia ohňa na vozidle, vznikla by omnoho väčšia škoda
aj na súkromnom majetku starostu obce - na súkromnom vozidle odparkovanom vedl'a
služobného a zároveň na rodinnom dome a celej rodiny. Starosta sa za to poďakoval susedom
Danihelovcom, Pupíkovcom a p.Dudovi. Poslanec p.Hanzlovič sa pýtal, ako chceme
zabezpečiť, aby v budúcnosti nedošlo k takémuto poškodzovaniu obecného majetku. P.Biesik
sa pýtal ako to myslí. P.Hanzlovič odpovedal: Keby starosta nepoužíval obecné auto aj na
súkromné účely, tak by auto nemuselo zhorieť a ked' má niečo za ušami. tak nech podpália
jeho auto a nie obecné. Doslova povedal: "Ked' máš niečo za ušami, nech podpália tvoje auto
a nie obecné, to mi jedno". Ďalej už nedostal priestor, poslanci mu ho nedali.
Starosta mu odpovedal: "Fero, zase si ukázal Tvoju inteligenciu!"
OZ ostro odsudzuje mimoriadne nebezpečný čin podpaľačstva na neznámeho pachareľa.
Vzhľadom k mimoriadnej závažnosti spáchaného trestného činu, OZ odporúča starostovi
obce, aby vyhlásil finančnú odmenu občanovi, ktorý poskytne informáciu vedúcu k odhaleniu
páchateľa vo výške I.DOO,-EUR.

Poslanci OZ schvaľujú finančnú odmenu vo výške lODO,-EUR v počte za: 7 poslancov, 2
neprítomní: Matejov, Danihel.
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Ďalej p.starosta upozorňuje na kritický stav bezpečnosti v obci a okolí, poukazuje na vel'ké
množstvo krádeží (krádež na Družstevnej ulici), prepadov, dokonca aj vrážd v okolitých
obciach .. Stav je neúnosný, s políciou jedná skoro každý deň, je málo policajtov.
Pán starosta zháňa náhradné vozidlo prostredníctvom firmy NAFTA.
K dispozícií majú dodávkové vozidlo VW TRANSPORTER a to darovaním. Nové vozidlo
nie je v rozpočte na rok 2014. Starosta chce získat' od NAFTY v aukcii, alebo darom v marci
osobné auto, s čím poslanci súhlasili. Pán starosta zatial' nechce kupovat' nové auto, poslanec
p.Hanzlovič povedal:" Teda mu kúpte nové auto",
Žiadosti:
JUDr.Sobolič Igor, bytom Lucie Poppovej žiada o zámer odpredal' pozemok o výmere 2m2 na
parc.č.702/15 za cenu 1,-EUR/m2

, na ktorom je postavený rodinný dom v jeho vlastníctve.
Poslanci OZ schvaľujú zámer odpredat' majetok obce podl'a §9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991
Zb. v platnom znení JUDr.Soboličovi Igorovi - pozemok podl'a GP č.32635222-43/2013
o výmere 2m

2
, ktorý sa odčleňuje od p.č.702/15 za cenu I EUR/m2, t.j. 2,-EUR z dôvodu

hodného osobitného zreteI'a, nakol'ko kupujúci je vlastníkom stavby rodinného domu, ktorého
časť je postavená na obecnom pozemku a využitím tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou
rodinného domu. Zámer bude vyvesený a zverejnený od 14.01.2014.
Poslanci OZ schvaľujú zámer k odpredaju v počte: 7 poslancov, neprítomní: 2
Matejov,Danihel .
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
INFORMÁCIE STAROSTU OBCE:
-Starosta obce informuje, že dňa 16.01.2014 o 13,00hod.navštívi župana SSK p.Freša
ohľadom výstavby rozšírenia Materskej školy v obci a mostu. Poslanci môžu Ist' s ním.
- upozorňuje na ukončenie činnosti detskej lekárky MUDr.Jenisovej v obci Záhorská Ves.
v spojení s BSK-odborom zdravotnÍCtva rieši jej ukončenie, nakol'ko si MUDr.Jenisová
nesplnila svoje oficiálne povinnosti ohl'adom jej ukončenia v Záhorskej Vsi, činnost'
vykonáva len vo Vysokej pri Morave. Preto starosta obce nemá žiadne vyjadrenie z SSK
o ukončení činnosti v Záhorskej Vsi, aby moholoslovit' nového ošetrujúceho lekára,
- informuje o spolupráci technickej služby ohľadom kamerového systému s p.Machovičom,
jej údržbe a technickom dohľade, nakol'ko dodávate!' kamier firma AKRUKS, Bratislava
nespolupracuje, nevykonáva údržbu a zatajuje sa,
- ohľadom FITNESCENTRA navrhuje, aby činnost' o dohľade, údržbe a evidencii návštev
vykonával p.Bína Juraj s kolegom Pavlom Kožfkom za odmenu 50% z príjmu poplatku za
vstup (priem. tržba bola doteraz 40,-EUR/I mesiac).
OZ odsúhlasilo činnosť a odmenu p.Sínovi Jurajovi len na skušobnú dobu 1 mesiaca.
Poslanec p.Hanzlovič pripomienkuje odmenu 50% z príjmu, aby zostali financie na kúpu
nových posilovacích strojov a nezvládnutí mladých cvičiacich, ktorí sa nevedia chovať.
- informuje o pozvaní poslancov riaditel'kou ZŠ v Záhorskej Vsi na priateľské posedenie
s oboznámením a hodnotením doterajšej pracovnej a reprezentačnej činnosti našich žiakov,
ktoré sa uskutoční dňa 16.01.2014 o 17,OOhod.,
- informuje o možnosti získania dotácie na vybudovanie nového oplotenia ZŠ Ge v jednaní),
investícia okolo IO.OOO,-EUR,oplotenie by bolo od bytovky po bránu ZŠ,
- informuje o vykonaní prác pred vstupom do telocvične v budove ZŠ, kde dochádzalo
neustále k vlhnutiu múrov.

Rôzne
JUDr.Repár poukazuje na výtlky na cestách v obci, hlavne pred kultúrnym domom
a pripomienkuje predajcov na vianočných trhoch. K predaju sa dostavili neprihlásení
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predajcovia, bez živnostenského listu, bez ohlásenia, bez zdravotných preukazov. Treba
predchádzať do budúcna takýmto chybám.

p.Hanzlovič - pripomienkoval ohľadom výtlkov - financie 4.000,-EUR na výtlky v obci sa
mali investovať kde bolo nutné a nielen na dve miesta - pred obchod p.Pruškove] a obchod
Jednota, nemusel hy sa teraz riešit' akútny stav výtlkov v obci.

p.Maliková - oznamuje, že MUDr.Jenisová vyvesila oznamom ordinačné hodiny vo Vysokej
pri Morave, činnosť vykonáva Sx do týždňa, karty pacientov sú II nej vo Vysokej pri Morave.
Starosta oznámil. že v Záhorskej Vsi nič nevyvesíla, vo Vysokej tak urobila po jeho
intervencii na SSK

Schválenie uznesení
OZ schvaľuje prijaté uznesenia. V priebehu rokovania OZ bolo prijatých 9 uznesení.

Záver
Pán starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účast'.

Overovatelia:

~~:&-
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p.Hanzlovič:

p.Nechala:

Zapísala: Annušová Veronika

V Záhorskej Vsi, dňa 13.01.2014
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