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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves 

konaného dňa 15.1.2019 (o 18.00 Obecný úrad ZV) 

 

 

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

za OcÚ 

Poslanci prítomní:  Annušová Mária, Lučánsky Martin, Lučanský Peter, Mgr. Klik Viktor, Nerád 

Samuel, Kaderová Soňa, Blaška Peter, Korych Jaroslav 

Neprítomný: p. Nechala  

Zapisovateľ: Orgoňová  

Overovatelia zápisnice: Lučanský Peter, Nerád Samuel 

Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola úloh  

3. Správy komisií 

4. Žiadosti – viď príloha  

5. Schválenie VZN č. 1/2019 – prenájom bytov v „21BJ“ 

6. Schválenie rokovacieho poriadku OZ obce 

7. Protest prokurátora 

8. Rozpočtové opatrenie 1/2019 

9. Odmeňovanie členov komisií a zást. starostu 

10. Informácie starostu obce – verejná súťaž – VW golf 

11. Diskusia 

12. Schválenie uznesení 

13. Príhovor starostu obce 

14. Záver 

 

 

 

Zápis z rokovania: 

 

K bodu č. 1 

 

Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých  prítomných a informoval ich 

o programe rokovania.  

 

K bodu č. 2 

Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh  

Uzn.č. 32/2017 – žiadosť na vymaľovanie zdrav. strediska – úloha trvá 

Uzn.č. 65/2017 – zmena názvu ulice Moravská – úloha trvá 

Uzn.č. 67/2017 – zriadenie autobusovej zastávky na znamenie – úloha trvá 

Uzn.č. 84/2017 – odkúpenie pozemku vo vlastníctve p. Šteffeka – úloha trvá 
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Starosta sa vyjadril ku kontrole úloh: 

Vymaľovanie strediska –  urobí v rámci revitalizácie budovy a celého centra 

Zmena názvu ulice Moravská – majiteľ cesty p. Šteffek zatiaľ nereagoval na výzvu, starosta ho 

opätovne osloví  

Zriadenie zastávky na znamenie – ešte nie je označená, zastávka už funguje, je aj v cestovnom 

poriadku  

 

K bodu č.3 

Finančná komisia: Mgr. Klik informoval o zasadaní komisie dňa 18.12.2018, riešili Protest 

prokurátora, odchyt psov, zavedenie poplatku za využitie CVČ pre spolky vo výške priemerných 

ročných nákladov 

Zmena v platových pomeroch starostu obce – FK je za zachovanie pôvodnej výšky platu starostu 

/odmena 53%, zníženie o 7 %/, nákup dýchacích prístrojov pre DHZ – navrhuje prijať uznesenie 

/nebolo prijaté rozpočtové opatrenie, nabudúce OZ sa to schváli/ 

 

Stavebná komisia: nezasadala 

 

Komisia životného prostredia: nezasadala, p. starosta informoval o uprataní v dedine i v extraviláne 

obecným úradom  

Kultúrno- športová komisa -  p. Korych informoval o prebehnutých akciách – koncert L. Poppovej, 

Mikuláš, vianočná besiedka v MŠ, ZŠ, varenie gulášu a vianočné trhy, stolnotenisový turnaj o pohár 

starostu obce,  príprava  20 ročníka plesu  9.2.2019 

OZ zobralo uzn. č. 1/2019 tieto správy na vedomie 

 

K bodu č. 4 

Žiadosť p. Kňazeovej zo Školskej ulice – oprava cesty-cesta je v havarijnom stave. Zatiaľ sa navozí 

makadam, na jar sa to upraví 

Postupne sa budú upravovať všetky cesty, podľa peňazí v rozpočte 

OZ uzn. č. 2/2019 zobralo túto žiadosť na vedomie 

 

Žiadosť obyvateľov starej školskej bytovky  

Majú záujem o pozemky okolo bytovky, na obecnej rade sa dohodli, že sa dá predbežný súhlas na 

odpredaj, z parciel sa vytvoria 2 parcelné čísla, parcela pod garážami sa predá pod „osobitným 

zreteľom“ 873 m2, druhá parcela /za žumpou/sa predá  normálne za trhovú cenu podľa znaleckého 

posudku buď verejnou súťažou alebo zámerom  

Bol schválený predbežný súhlas 

 

Žiadosti od podnikateľov a firiem v okolí Cukrovaru – Aplitec, Swan, Miček Norbert, Benfek, s.r.o. 

na zmenu pozemkov v územnom pláne na priemyselný areál  

OZ uznesením č. 3, 4, 5, 6/2019 zobralo na vedomie tieto žiadosti na opravu územného plánu 

 

K bodu č. 5 

Bolo vypracované nové VZN č. 1/2019 o prenájme bytov 

OZ uzn. č 7/2019 VZN schválilo 

 

K bodu č. 6 

V zmysle zákona OZ uznesením č. 8/2019 schválilo rokovací poriadok obce s platnosťou od 

15.1.2019 
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K bodu č. 7 

Protest prokurátora bol prerokovaný – poplatky za úkony na  OcÚ – nemôže to byť vo VZN, ale 

samostatne  

OZ Uzn. č. 9/2019 protestu vyhovuje a zároveň sa ruší VZN o poplatkoch vykonávaných na OcÚ 

Musí sa prijať sadzobník poplatkov. Prebehla diskusia o prenájme CVČ spolkom – doteraz mali 

prenájom a energie zadarmo, pre obec je to neefektívne,  padol návrh o platení energií 

p. Klik – aspoň symbolicky zaplatiť energie podľa priemernej spotreby,  

Uzn. č. 10/2019 OZ schválilo stanovenie úhrady za služby poskytované obcou občanom a PO. 

Termín od 16.1.2019.  Prenájom CVČ spolkom sa zatiaľ nemení, bude to prejedané budúce OZ.  

OZ Uzn. č. 11/2019 schválilo aj výšku správnych poplatkov za užívanie miestnych komunikácii, 

výška poplatku pre PO v zmysle zákona, pre FO vo výške 20 €. 

 

 

K bodu č. 8 

Rozpočtové opatrenie 1/2019  

OZ uznesením č. 12/2019 schválilo rozpočtové opatrenie predložené finančnou komisiou 

 

 

 

K bodu č. 9 

OZ uznesením č. 13/2019 schválilo: 

a. odmenu zástupcovi starostu vo výške 33 € /mesiac 

b. odmeny predsedom komisií 15 € a zamestnancom OcÚ / 1 zasadnutie 

c. odmeny ostatných poslancov v komisii 10 €/1 zasadnutie 

d. odmeny členov komisií, odborníkov z radov obyvateľov obce 0 €  

e. odmeny členov rady 5 €/1 zasadnutie 

zároveň schválilo OZ členov komisií z radov zamestancov obce 

a. finančnej komisie p. Danihelová Michaela 

b. komisie ŽP p. Orgoňová Stanislava 

c. stavebnej komisie p. Antaličová Anna 

 

 

K bodu č. 10 

Verejná súťaž na predaj auta, min. cena je 100 € 

OZ uzn. č. 15 schválilo podmienky na odpredaj auta za min. cenu 100 € a zároveň OZ schválilo 

komisiu na vyhodnotenie ponúk dňa 4.2. o 13.00 hod. 

Starosta na stretnutí v Bratislave bol oslovený, aby sa 1. mája oslavoval v našej obci vstup do EÚ, 

slávnostne by zasadalo OZ spoločne s Angernom 

Odchyt psov obci – p. Šéryová nemá povolenie na odchyt, musí si to vybaviť, stojí to 130 €, obec to 

v prípade potreby zaplatí, termín do ďalšieho OZ 

OZ Uzn. č. 17/2019 schválilo Zmluvu na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice 

v Slobode zvierat so sídlom v Bratislave /cez pani Šéryovú/ 

 

p. kontrolórka predniesla plán zasadnutí na 1. polrok 2019, ten sa jednohlasne Uzn. č. 18/2019 

schválil a zároveň Uzn. č. 19/2019 OZ schválilo aj Plán kontrol na 1. polrok 2019. 
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starosta :  detská pohotovosť  Malacky je zrušená, jediná možnosť sú Kramáre, alebo si zavoláte 

lekára domov za 90 € jednorazovo alebo 30 € mesačne cez poisťovňu. Riešilo sa to na stretnutí 

starostov, predloží sa to na BSK 

 

Starosta poprosil hasičov, aby doviezli prívesný vozík, ktorý obec potrebuje pri zbieraní odpadu 

a konečne riešili rozbombardovaný výjazd  z novej hasičskej zbrojnice 

 

 

K bodu č. 11 

Diskusia ohľadom ciest: cesty sú problém, vždy ku koncu roku sa schvaľuje rozpočet, stavebná 

komisia vždy išla predtým a zisťovala stav, stále sa stavia, vznikajú situácie, ktoré sa musia riešiť, 

vyzerá to tak, že sa budeme musieť zamyslieť, ktoré veci riešiť a z čoho. Občania to musia 

pochopiť. Starosta otvoril diskusiu 

p. Blašková :  Podľa čoho sa prideľujú priority na opravu ciest, keď obyvatelia v Jertáši dali ešte 

v septembri do rozpočtu žiadosť na opravu cesty a obyvatelia Školskej v decembri a podľa čoho sa 

teda vyberala cesta, starosta odpovie písomne 

p. Klik – bolo by dobré, aby stavebná komisia  zmapovala všetky cesty v obci, nakoľko sú 

v havarijnom stave. Stavebná komisia by dala nejaký návrh, koľko by to stálo, v akom poradí a ako 

by sa to robilo  

 

p. Annušová – poďakovala starostovi a OZ za zriadenie zastávky, sušiareň -  pozemok zasahuje až 

po colnicu, keby sme odsúhlasili záujemcom predaj pozemku, kasárne – opadané lístie z gaštanov, 

starosta nech vyzve majiteľov o nápravu, objekt ministerstva školstva – je to v dezolátnom stave, 

deti sa tam hrajú, príde tam k nešťastiu, kultúrne akcie – ponuka na divadlo v našej obci,  pýtajú za 

to 300 €, kedže nám OcÚ znížil dotáciu o 500 € na rok, obec by to mohla zaplatiť, bolo by to 9.3. 

ako darček k MDŽ, bolo by to pre občanov zdarma, záujem o život v obci je slabý 

starosta – budova ministerstva vnútra, nechcú nám to dať, žiadame ich o to  asi 10 rokov, predali  

nám len kasárne, tie sa nám podarilo predať a vybudovať za to cesty 

p. Ozábalová – opraviť by sa malo Uhranské múzeum, uvidí sa podľa financií 

Vajdečková Natália – aby sa nerobilo divadlo a 300 € sa presunulo radšej na program pre deti  na 

Dni uhranského somíca  

 

K bodu č. 12 

 

V priebehu rokovania bolo prijatých  19 uznesení – uzn. č. 20/2019    

 

K bodu č. 13  

Na záver starosta odovzdal p. Lučánskemu Martinovi poverenie na zastupovanie a prihovoril sa 

poslancom: „Starosta bez poslancov neurobí nič, podobne ako poslanci bez starostu. Treba mať 

v sebe trochu pokory a úcty k dosiahnutým výsledkom a myslieť ako to ide a nielen kritizovať 

a hľadať ako to nejde.“ 

 

Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným za účasť. 

Zapísala: Orgoňová Stanislava 

 

Overovatelia: Lučanský Peter 

   Nerád Samuel 

 

V Záhorskej Vsi, dňa  22.1.2019 
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