
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva
Záhorská Ves konaného dňa: 13.09.2016
o 17/00hod. v zasadačke Obecného úradu.

Starosta obce: JUDr.Šimkovič Boris
Kontrolórka obce: Mgr.Kaderová Ruth

Prítomní: Ing.Bartalská Mária, Bartalský Peter, Danihel Pavol, Mgr.Malíková Gabriela, Nechala
Stanislav, Pupík Rastislav = v počte 6 poslancov,

Neprítomní: Bajtek Andrej - ospravedlnený, Havrilová Zuzana - ospravedlnená PN, Annušová
Mária - ospravedlnená (dovolenka) = v počte 3 poslanci.

Overovatelia zápisnice - Bartalský Peter, Danihel Pavol
Za: 4 poslanci, zdržali sa: 2 poslanci: Bartalský Peter, Danihel Pavol

Zapisovatel': Annušová Veronika

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola úloh + správa kontrolóra, plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016
3. Správy komisií
4. Informácie starostu (zámer, uznesenie o predaji pozemkov, zmluva p.KI'ačanského)
5. Žiadosti
6. Schválenie uznesení
7. Diskusia
8. Záver

Zápis z rokovania
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
l.Otvorenie zasadnutia OZ

Starosta obce privítal všetkých prítomných, otvoril zasadnutie OZ a informoval ich
o programe zasadnutia OZ. Zároveň navrhuje vypustiť bod: zmluva p.Kl'ačanský, bude
presunutý na prerokovanie k budúcemu zasadnutiu OZ. Za: 6 poslancov, 3 poslanci
neprítomní.

2.Kontrola úloh, správa kontrolóra

Kontrolórka obce Mgr.Kaderová Ruth predniesla kontrolu úloh:

Uznesenie č.1l8j2011 splátkový kalendár p.KI'ačanského - úloha trvá
Uznesenie č.122j2011 - rokovanie s firmou GURAM,s.r.o. - úloha trvá
Uznesenie č.46j2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK,a.s. - úloha trvá
Uznesenie č.74j2015 - vypracovanie dodatku č.2 - Zmeny a doplnky územného
plánu - úloha trvá
Uznesenie č.19j2016 - zmluva so Západoslovenskou energetikou - úloha splnená.
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Správy kontrolóra obce:

Pod uznesením č.S9j2016 OZ berie na vedomie Záznam z finančnej kontroly evidencie
a prevádzky v Multifunkčnom ihrisku a Fitnescentre za 2.štvrťrok 2016 v počte za: 6
poslancov, neprítomní: 3 poslanci: p.Annušová, p.Bajtek, p.Havrilová.

Pod uznesením č.60/2016 OZ berie na vedomie Záznam z finančnej kontroly čerpania rozpočtu
obce za 2.štvrt'rok 2016v počte za: 6 poslancov, 3 poslanci neprítomní: p.Annušová, p.Bajtek,
p.Havrilová.

Pod uznesením č.61/2016 priložený plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2016
kontrolórkou obce zo dňa: 28.08.2016 OZ schval'ujú poslanci OZ pod č.uznesenia 61 /2016
v počte za: 6 poslancov, 3 neprítomní: Annušová Mária, Bajtek Andrej, Havrilová Zuzana.

3.Správy komisií

Správu kultúrno-športovej komisie predniesla Mgr.Malíková, informovala o 3 akciách:
9S.výročie futbalu Záhorská Ves, Uhranský somíc a pietna spomienka k 72. výročiu SNP.
Starosta obce navrhuje, aby výročia k oslobodeniu obce a SNP bol do budúcna riešený
príhovorom do rozhlasu, jubilejné výročia realizovať pietnou spomienkou za účasti pri
pomníku padlých. Zároveň informuje o termíne k hodom, ktoré sú vyhlásené na: 1.10
a 2.10.2016 i s kolotočmi. Termín budúcoročného plesu stanovili na 04.02.2017.

Správu stavebnej komisie predniesol p.Danihel Pavol, informoval o zasadnutí stav.komisie
zo dňa: 16.08.2016 a 06.09.2016, kde boli prerokované žiadosti realizácie drobných stavieb
občanov. Na základe obhliadok stavebná komisia nemá voči ich realizácii žiadne námietky.
K ohláseniu drobných stavieb boli doložené všetky potrebné podklady. Zároveň bola riešená
1 stavebná sťažnosť.

Správu finančnej komisie predniesla Ing.Bartalská Mária, informovala o rozpočtovom
opatrení č.4 a navrhuje ho schváliť poslancami OZ.

Úpravy v príjmovej časti: Pôvodný rozpočet 4. úprava Rozdiel

Klačanský prenájom pozemku 600,00 1615,95 1015,95

SPOLU - bežné príjmy 1162246,00 1234029,38 1015,95

SPOLU - kapitálové príjmy 30000,00 45000,00 0,00

0,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 122500,00 172 569,49 0,00

Úpravy vo výdavkovej časti: Pôvodný rozpočet 4. úprava Rozdiel

FCdotácia nyvýšenie /tréner, krovinorez/ 6500,00 7500,00 -1000,00



KWS byt výmena okien 0,00 1600,00 -1600,00

Verejné obstarávanie zberný dvor 0,00 3282,00 -3282,00

Plot detské ihrisko park 0,00 3500,00 -3500,00

VO výmena svietidiel 20000,00 23764,20 -3764,20

Vybavenie ihriska preliezky 0,00 1000,00 -1000,00

Servis, údržba auta OcU 1000,00 1500,00 -500,00

0,00 0,00 0,00

SPOLU - bežné výdavky 844 278,00 947357,21 -14646,20

SPOLU - kapitálové výdavky 70400,00 84791,70 0,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30835,00 30835,00 0,00

Zároveň informuje, že členovia finančnej komisie vykonali revíziu na bezplatný prejazd kompou
občanov obce Angern a žiada p.Danihela (stavebná komisia)o revíziu detských ihrísk.

Komisia pre ochranu a tvorbu �ivotného prostredia - v zastúpení p.Nechalom informuje
o činnosti komisie pri kontrole situácie životného prostredia v obci pri vyvážaní plastového
triedeného odpadu - nedostatočné vyvážanie, navrhuje nakúpenie lisov na plastové fI'aše,
odporúča neustále vyhlasovanie miestnym rozhlasom o prísnom zákaze pálenia zeleného
odpadu v obci, konštatuje, že v obci sa nerozširujú čierne skládky.

Poslanci OZ berú na vedomie správy o činnosti komisií pod č.uznesenia 62/2016.

Poslanci OZ schval'ujú horeuvedené rozpočtové opatrenie č.4/2016 odporúčané Ing.Bartalskou
Máriou (finančná komisia) pod č.uznesenia 63/2016.

Poslanci OZ rušia schválené uznesenie č.43/2016 zo dňa 28.06.2016 ohl'adom predaja majetku
obce pre Západoslovenskú distribučnú,a.s. Bratislava, pod č.uznesenia 64/2016, v počte: za:
6 poslancov, 3 neprítomní: p.Annušová, p.Bajtek, p.Havrilová.

Na základe žiadosti Západoslovenskej distribučnej o odsúhlasenie Kúpnej zmluvy zo dňa
06.09.2016 poslanci OZ pod uznesenímč.65/2016 schval'ujú zámer predať majetok obce podl'a
§9a, odst.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. kupujúcemu: Západoslovenská distribučná,a.s.
Bratislava a to pozemok podl'a geometrického plánu č.201/2016 označený ako:

Od pozemku KN-"E" parc.č.702/3, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 14859 m2

na LV č.1097 v k.ú. Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je Obec Záhorská Ves, sa
odčleňuje do novovytvorenej parc.č. 702/27, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 24m2 za cenu 30,67EUR/m2, t.j.736,08 EUR podl'a znaleckého
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posudku č.28/2016 z dôvodu hodného osobitného zretel'a, že pozemok je v projektovej
dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby "BA - Záhorská Ves
rozkruhovanie TS, VNK, NNK " určený k vybudovaniu trafostanice, ktorá je súčasťou
pripravovanej stavby.

Poslanci OZ schval'ujú tento zámer pod č.uznesenia 65/2016 v počte za: 6,
neprítomní: 3 (p.Annušová, p.Bajtek, p.Havrilová ).

Pod uznesením č. 66/2016 - OZ schval'uje na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej
súťaže odpredaj majetku obce Záhorská Ves zapísaných na LV 1097 pozemky registra "C"
v katastrálnom území obce Záhorská Ves:

parc. č. 10910 výmera 148 m2 zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 10908/2 novovzniknutá odčlenením podl'a geometrického plánu Č. 37027077-
94/2015 o výmere 1450 m2 ostatná plocha

Ignácovi Bertovičovi, nar. 16.07.1965, bytom Dlhá 701/14, 900 55 Lozorno za sumu
7.500,-Eur, v počte za: 6 poslancov, neprítomní: 3 poslanci (p. Annušová, p. Bajtek, p.
Havrilová)

Pod uznesením č. 67/2016 - OZ schval'uje Zámer predať majetok obce podl'a § 9a ods. 8
písm. e) zák. Č. 138/1991 Zb. v platnom znení JUDr. Martinovi Paulovičovi, bytom
Mraziarenská 23, 821 08 Bratislava a to pozemky podl'a geometrického plánu č.37027077-
56/2016 označené ako:

-od parc. registra "E" Č. 702/3 do novovytvorenej parc. Č. 502/7 , diel 1 výmeru 7 rn>

-od parc. registra "E" Č. 702/3 do parc. Č. 502/1 , diel 2 výmeru 1 m2

za cenu 100,- EUR z dôvodu hodného osobitného zretel'a, nakol'ko kupujúci je vlastníkom
pozemku a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou garáže,

v počte za: 6 poslancov, neprítomní: 3 poslanci (p. Annušová, p. Bajtek, p. Havrilová )

4. Informácie starostu obce:

Výmena vchodových dverí z terasy na kultúrnom dome je dokončená a uhradená.
Okná na byte u p.Kaderu budú vymenené firmou Cevaservis, v Loktóbrovorn týždni,
Strecha nad malou sálou v kultúrnom dome sa bude opravovať, čakáme na cenové
ponuky viacerých firiem, vymal'ovanie vchodu a malej sály bude hradené z peňazí
poistenia KD, ako poistná udalosť,
V hasičskej jame bude prebiehať úprava zavezeného pozemku (stavebný odpad)
zeminou a následne zatrávnená,
Zavedie sa vodovodná prípojka smerom od 2.kaplnky až na obec Vysoká p/Morave po
I'avej strane, organizuje to p.Magdina, OCÚvypomáha,
Detské preliezky v parku sú zdarma, žiadny certifikát k tomu neexistuje (detské
ihriská podl'a zákona musia splňat' normu bezpečnosti, musí mať certifikát a bez
pevných betónových plôch pre bezpečnosť detí), jedná sa o nové ihriská,
Parkovisko v areáli ZŠ je v prevádzke,



UPOZORŇUJEvšetkých prítomných a občanov, aby priniesli návrhy opráv, pripomienok
do rozpočtu na rok 2017,

Dopravné ihrisko v areáli MŠ je vo výstavbe, musí splňať normy, bude sa robiť nové
pieskovisko, zároveň posuvná brána zozadu areálu MŠ, následne vyvážka zemou
a výsadba trávnika, peniaze 6.000,-EUR sme získali od firmy NAFTA,a.s.,
HI'adáme sponzora na realizáciu fasády na budovu Ocú, po predložení cenovej ponuky
p.Bilkoviča (maliar -natierač) bez zateplenia vychádza do 20.000,-EUR)- rozpočet 2017

DHZ do dnešného dňa čerpal z rozpočtu 3.s00,-EUR, nečerpajú, žiadali až 9.000,-
EUR,
Žiadosť p.Zemana Antona o odpredaj majetku - obecného pozemku vo výmere
280m2 pod rodinným domom za minimálnu cenu nebola vyhovená, jedine pod
podmienkou za 2s,-EUR/m2,

Pribudnú v obci nové 3 kamery, 9.000,-EUR od Ministerstva vnútra SR.

5. �iadosti:

Žiadosť p.Moravickej o odkúpenie pozemku susediacom s p.Bartalským Petrom bude
vyhovená so súhlasom k odpredaju až na základe znaleckého posudku a vyhotovenia
geometrického plánu, ktorý si bude hradiť sama žiadatel'ka, na ďalšom zasadnutí OZ.

6. Diskusia:

Do diskusie sa prihlásila p.Scnneiderová Libuša a upozorňuje na kritický stav v Jeseni života,
kde sa na pozemku nachádza vyschnutý strom orecha a okrasnej vŕby, ktoré je nutné
vyrezať, kvôli bezpečnosti.
Zároveň poukazuje na stav pred bytovkami na Hlavnej ulici, pretože majitel' pozemku Prvá
teplárenská zanedbáva svoje povinnosti - kosenie.
Zároveň poukazuje na kritický stav bočnej cesty od Šancovej ulice, ktorá vedie k pani
Schneiderovej Micine, je nutné dať žiadosť do rozpočtu na rok 2017 na oprávku cesty.

Poslanec p.Danihel poukazuje na nezmyselné rozhodnutie OZ z roku 2014 bývalým OZ, keď
p.Klačanskému boli znížené splátky za odpredaj pozemku, je nutné sa vrátiť k tomuto
problému, nakol'ko obec prišla o príjem. Navrhuje pozvať p.Klačanského na budúce
zasadnutie Rady OZ na prerokovanie.

Starosta obce poukazuje na kamenárske firmy, ktoré vyhotovujú alebo prerábajú pomníky na
cintoríne, nakol'ko obchádzajú poplatok za vstup na cintorín, ktorý je schválený vo VZN obce.
Bol stanovený poplatok s,-EUR. Dokonca nepoupratujú po sebe, miešajú maltu na zámkovej
dlažbe, nedodržujú pravidlá. Snaží sa ich kontrolovať. Poplatok s,-EUR platí výhradne firma
a nie občan.

7. Schválenie uznesení:

Uznesenie č. 68/2016 - OZ schval'uje prijaté uznesenia v počte: 9.

Za: 6 poslancov, proti: O poslancov, zdržal sa: O, neprítomní: p.Annušová Mária, p.Bajtek
Andrej a Havrilová Zuzana.

S.Záver

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončil.



- 6-

Overovatelia zápisnice:

1. Bartalský Peter:

2. Danihel Pavol:

Zapísala: Annušová Veronika

21·JfJ2!f/~ :SrrofU:)
Starosta obce: .~ .

V Záhorskej Vsi, dňa: 13.09.2016
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