
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 2.12.2013 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Danihelová Michaela -
zaOcÚ
Poslanci: JUDr. Repár Milan, Gabika Malíková, Hanzlovič František, Brukkerová Darina, Danihel
Pavol, Biesik Peter, Nechala Stanislav
Ospravedlnení: Matejov Peter IPN/, Vaj dečka Miroslav,

Zapisovateľ: Danihelová Michaela
Overovatelia zápisnice: Nechala Stanislav, JUDr. Repár Milan
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Návrh VZN o odpadoch a miestnych daniach
4. Dodatok č. l k VZN obce Záhorská Ves č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku

a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves
5. Návrh rozpočtu na rok 2014
6. Zmluva s firmou GURAM s.r.o. - predaj bývalého smetika
7. Informácie starostu obce
8. Žiadosti
9. Rôzne - diskusia
10. Schválenie uznesení
ll. Záver

Zápis z rokovania:

Otvorenie
Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania.

Kontrola úloh - Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh
Uzn.118/20 II - splátkový kalendár p. Klačanského - spláca, úloha trvá do 03.10.2014
Uzn.l 03/20 II - predaj RO Zuzanka za cenu 60 000 € - úloha trvá
Uzn. 122/2011 - rokovanie s firmou GURAM - úloha trvá /zo strany obce bolo vydané územné
rozhodnutie, firma Guram musí vybaviť stanovisko ElA - vplyv na ŽP, ktoré podmieňuje vydanie
stavebného povolenia 1

Návrh VZN o odpadoch a miestnych daniach

zmena zvýšenie odpadu o 3,6 % - ASA poslala list
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Uzn. č. 109/2013 - OZ schvaľuje VZN obce Záhorská Ves č. 4/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014
Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 Ip.Vajdečka, p. Matejovi
Zdržal sa: O
Proti: O

Dodatok č. 1 k VZN obce Záhorská Ves o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves

Schválené Uzn. č. 110/2013
Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 lp. Vaj dečka, p. Matejovi
Zdržal sa: O
Proti: O

Kedže starosta nemôže byť štatutár, bude menovaná pani Schneiderová Libuša

Uzn. č. 11112013 - OZ schval'uje štatutárom organizácie Jeseň života p.o. p.Schneiderovú Libušu
Termín: od 3.12.2013
Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 IVajdečka, Matejovi
Zdržal sa: O
Proti: O

Uzn. č. 112/2013 - OZ schvaľuje štatutárom organizácie Jeseň n.o. p. Schneiderovú Libušu
Termín: od 3.12.2013
Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci IVajdečka, Matejovi
Zdržal sa: O
Proti: O

Návrh rozpočtu na rok 2014

Boli prebrané jednotlivé žiadosti a hlasovanie k žiadostiam a skutočne odsúhlasená výška
poslancami k rozpočtu na rok 2014 vid' v prílohe

Uzn. č. 113/2013 - OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu pre rok 2014
Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci Ip.Vajdečka, p. Matejovi
Zdržal sa: O
Proti: O
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Zmluva s firmou GURAM - predaj bývalého smetiska

Uzn. Č. 114/2013 - OZ súhlasí s odpredajom pozemkov za kúpnu cenu l E/m2
, spolu 31.273 E

Za: 6 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Vajdečka, p. Matejovi
Zdržal sa: O
Proti: l poslance lp. Hanzlovičl

p. Nechala - bod 3. bezplatná likvidácia biologického odpadu obci na dobu neurčitú, ako to funguje
bod 4. 1/3 likvidácie odpadu budú hradiť - "zdá sa mi to málo"

starosta - bolo to schválené na minulom zasadnutí
bod 5. vplyv na prostredie - musí predložiť doklady ElA - vplyv na životné

prostredie a až potom sa musí urobiť stavebné povolenie, je to aj v zmluve

Informácie starostu obce:

- robí sa kúrenie na zdravotnom stredisku
- lekári - treba prebrať zmluvy aké budú od nového roku, máme len do 31.12.2013 za 1E
Navrhujeme, že nájomne bude l E, energie si budú platiť, bude sa to riešiť na ďalšom OZ
- bol tu viceprezident p. Ábel kvôli drogám, rozmohlo sa to v obci, je to neúnosné, sľúbil, že
nejakým spôsobom sa budú tomu venovať, množí sa tu krádež dreva

pán Šteffek - chce nám predať cestu v šírke cca 4 m za IE, má 2 požiadavky
1. cesta sa bude volať podl'a jeho otca
2. odpustenie daní na 10 rokov

Odložené na ďalšie OZ

Starosta: pani Jenisová prišla na OÚ, že či sa to kúrenie oplatí robiť, lebo u nás končí
starosta ju písomne požiadal, aby sa dostavila na OZ, aby sa vyjadrila, ku všetkému čo narobila,
zmluvu na 3 roky nepodpísala, má zmluvu z 2001, ktorá je stále platná, jej povinnosťou je
zabezpečiť náhradu do konca februára, dokial' trvá výpovedná lehota,
všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy platia, mala by zaplatiť všetky dlhy, tie sa budú právnou
cestou vymáhať
- je to podraz voči všetkým občanom, je to od nej neseriózne, zavádzala nás všetkých, všetko čo
chcela, sa jej odsúhlasilo
- p. Jenisová poslala list, ktorý pani Malíková prečítala na OZ, pretože nikto iný ho nechcel čítať
Starosta zisťoval, čo bude s kartami, ktoré tam stále sú, mala urobiť zoznam kariet a odovzdať ich
na BSK, protokolárne mala odovzdať všetky veci aj na OÚ, nič z toho neurobila a odišla

- žiadosť p. Sobolič - odkúpenie obecného pozemku, bude sa riešiť až v roku 2014 na najbližšom
OZ, keďže žiadosť prišla neskoro

j
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Rôzne a diskusia:
- p. Brukkerová - pekný koncert v kostole na pamiatku Lucie Popp, bolo to veľmi pekné, na
vysokej úrovni, obec sa pekne prezentovala

p. Schneiderová - kúrenie v MŠ - havária

Uzn. Č. 115/2013 - OZ súhlasí s opravou kúrenia v MŠ v Záhorskej Vsi. lpredpokladané náklady vo
výške 1800 El
Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Vajdečka, p. Matejovi
Zdržal sa: O
Proti: O

Prijatie uznesení
V priebehu rokovania bolo prijatých 7 uznesení - uzn č.116/20 13
Za: 6 poslancov
Neprítomní: 2 IMatejov, Vaj dečka/
Zdržal sa: O
Proti: O

9. Záver:
Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Orgoňová Stanislava

Overovatelia: p. Nechala Stanislav
p. JUDr. Repár Milan

V Záhorskej Vsi, dňa 10.12.2013
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