
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsi konaného
dňa 19.12.2012 o 18,00hod. v zasadačke Obecného úradu.

Prítomní: JUDr.Boris Šimkovič - starosta obce, Rúth Kaderová - kontrolórka obce,
Peter Biesik - príchod 18, 17hod., PhDr.Darina Brukkerová, Pavol Danihel, František
Hanzlovič , Gabriela Malíková, Peter Matejov, JUDr. Milan Repár, Miroslav Vajdečka.
Ospravedlený: Stanislav Nechala
Určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice:
Zapisovateľ: Veronika Annušová
Overovatelia zápisnice: Gabriela Malíková a Pavol Danihel.

Program:
l. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Správy z kontrol hlavného kontrolóra obce
4. Schválenie VZN na rok 2013 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady.
5. Schválenie - Sadzobník poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade na rok 2013

(príloha č.2 k VZN)
6. Informácie starostu obce
7. Schválenie uznesení
8 Záver

Zápis z rokovania:
1.0tvorenie.
Starosta obce JUDr.Šimkovič Boris otvoril zasadnutieOZ, privítal prítomných, predniesol
program zasadnutia, dal odhlasovat' zapisovatel'a (Veronika Annušová) a overovateľov
zápisnice (p.Malíková a pán Danihel Pavol) a dal odhlasovat' návrh programu zasadnutia.

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

uznesenie Č. 92/20 II - ropovod Schwechat - úloha trvá
uznesnie č.118/20 II - splátkový kalendár p.Klačanského - úloha trvá do 03.10.2014
uznesenie č.103/20lI - predaj rodinného domu "Zuzanka" v cene 60.000,-EUR-

úloha trvá
uznesenie č.120/20 II - verejné osvetlenie - úloha trvá
uznesenie č.122/20 II - rokovanie so spoločnosťou GURAN - úloha trvá
uznesenie č.53/20 12 - rokovanie o zriadení pamätnej tabule v priestoroch bývalého
židovského cintorína - úloha trvá
uznesenie č.66/20 12 - nákup dopravného zrkadla - úloha splnená, zrkadlo je osadené.

Pán starosta predniesol návrh za uznesenie č.92/20l1 - ropovod Schwechat za úlohu z našej
strany splnenú. Poslanci OZ odsúhlasili za: v počte 7 poslancov, 2 poslanci Ip.Nechala

a p.Biesik I boli neprítomní. ·1
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o 18,17 hod. dostavil sa na zasadnutie OZ p.Biesik.
Pani Kaderová Rúth - kontrolórka obce oboznámila poslancov OZ o kontrole stavu sťažností
a petícií za 2 polrok 2011 a o kontrole inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku ku
dňu 31.12.2011, poslanci OZ obidve správy z kontrol berú na vedomie v počte za: 8
poslancov.

4.Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s platnost'ou od 01.01.2013 - pán poslanec
Hanzlovič navrhuje opraviť vo VZN v časti VI.- Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pri určení počtu vývozov pre fyzické osoby písm.d) 8 a viac osôb
Ge zbytočná). Poslanci OZ schválili VZN č2/2012 s platnosťou od 01.01. 2013 v počte za 7
poslancov, zdržal sa 1 poslanec (p.Hanzlovič) pod uznesením Č. 95/2012.

5. Sadzobník poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi od
01.01.2013 (príloha č.2 k VZN o miestnych daniach) - pán poslanec Hanzlovič navrhuje, aby
sadzba poplatku miesta na trhovisku z 5,-EURlI hod. bola zmenená 5,-EURl1 deň.
Ostatní poslanci OZ navrhujú zmenu v poplatku miesta na trhovisku:

5,-EUR II hod. zostáva, ak predajca tovaru zostane 2 hod. a viac bude platiť 10,-EUR.
Poslanci OZ schvaľujú sadzobník poplatkov v počte: 7 poslancov, proti: 1 poslanec
p.Hanzlovič pod uznesením Č. 96/2012.

6. Žiadost'
Žiadosť MUDr. Vongreja - stomatológa zo dňa 17.12.2012 o zmzenie nájmu - návrh
predniesol i osobne ako hosť zasadnutia OZ, tak ako sa znížil nájom obvodnej lekárky
a detskej lekárky. Poslankyňa PhDr.Brukkerová žiadala o slovo a vyjadrila sa, že nie je možné
porovnávať stomatológa s detskou a obvodnou lekárkou vo verejnom záujme a zdravotnej
situácie. Je nutné v obci udržať ordináciu pre deti i dospelých.
Poslanec p.Hanzlovič pripomienkoval, že stomatológ má väčšie výdavky na materiál ako
detský a obvodný lekár. Pán poslanec JUDr.Repár odhadol situáciu znižovania nájmu,
očakával reakciu ostatných nájomcov a navrhuje paušálny prístup do určitej výšky ako
príspevok na spotrebu energií v súlade s VZN. Pán starosta navrhuje, aby všetko súviselo
s počtom dní ordinovania. Pani PhDr. Brukkerová navrhuje nájom na všetky ordinácie
v zdravotnom stredisku určiť na 1,-EURll mesiac s platnosťou od 01.01.2013 a prehodnotiť
spotrebu ich energií v ambulanciách po 30.06.2013. Pod číslom uznesenia 97/2012 poslanci
OZ schvaľujú zníženie nájomného pre MUDr.Vongreja - stomatológa na 1,-EURlI mesiac
vrátane služieb súvisiacich s nájmom (t.j. energií, odpadu) v počte za: 6 poslancov, zdržali sa
2 (p.Malíková, p.Biesik).
Zároveň poslanci OZ pod uznesením č.98/2012 schvaľujú uzatvoriť zmluvy o prenájme
MUDr.Chmelovej a MUDr.Jenisovej so zníženým nájomným na dobu určitú s platnosťou od
01.01.2013 do 30.06.2013 v počte 7 poslancov, zdržal sa: 1 poslanec (p.Malíková).

7.Informácie starostu obce
- pán starosta informoval o zvolení nového riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Gajaroch
p.Cabadaja,
- strecha na zdravotnom stredisku bola dokončená 20.12.2012, bleskozvody sprevádzkované
podľa európskych noriem,
- MŠ je schválená rozšírená prevádzka s vyšším počtom detí od Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva, statik schválil nadstavbu MŠ (vybudovanie 2 tried), <---
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- pán starosta podotkol, že poslanci sa nezúčastňujú akcií OZ,
- informoval o kúpe malej traktorovej kosačky so 7 ročnou zárukou,
- v budúcom roku 2013 nás čaká voľba nového riaditeľa ZŠ,
- rozšírila sa po obci návštevnosť podozrivých osôb s cudzími autami,
- upozorňuje Dobrovoľný hasičský zbor o zorganizovanie stavby šibenice na sušenie hadíc.
- rozšírený kamerový systém na kompe bol sprevádzkovaný dňa 18.12.2012.

Na záver pani polankyňa PhDr.Brukkerová - členka Uhranskej perly pozýva všetkých
prítomných na novoročný koncert dňa 6.1.2013 o 14,00 hod v kostole v Záhorskej Vsi.

Pod číslom uznesenia 99/2012 OZ schvaľuje prijatých 7 uznesení, za: 8 poslancov.

8. Záver
Starosta obce JUDr.Šimkovič ukončil rokovanie OZ, poďakoval prítomným za účast' na
zasadnutí a poprial k vianočným a novoročným sviatkom veľa zdravia.

Zapísala: Veronika Annušová

Overili: /

l.Gabriela Malíková ď..«!!..V .
2. Pavol Danihel
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Starosta obce /1, .
. . '. . .' t v'JUDr.Slmkovlc Bons .~: !I .
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V Záhorskej Vsi, dňa 19.decembra 2012
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