
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsi, konaného dňa
14.1.2013 o 17.00 hod ..v zasadačke Obecného úradu.

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič-starosta obce. Mgr. Kaderová Rúth-kontrolór obce.
Vajdečka Miroslav, Malíková Gabriela, Matejov Peter, Daniel Pavol, JUDr. Repár Milan,
Hanzlovič František -príchod 17.15 hod. Biesik Peter - príchod 17.25 hod ..
Ospravedlnený: Stanislav Nechala - PN
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovatel': Antaličová Anna
Overovatelia zápisnice: JUDr. Milan Repár. PhDr. Darina Brukkerová

Program:
1. Otvorenie
) Kontrola úloh
3. Správy z kontrol
4. Žiadosti
5. Informácie starostu obce
6. Rôzne
7. Schválenie uznesení
8. Záver

Zápis z rokovania:
1.0tvorenie
Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie Ol, privítal prítomných, predniesol
program zasadnutia, dal odhlasovať zapisovateľa a overovateľov zápisnice a dal odhlasovať
návrh programu zasadnutia.

2.Kontrola úloh
Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce Mgr. Kaderová Rúth
-uznesenie Č. 118/20 II - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá do 03.10.2014
-uznesenie Č. 103/2011 - predaj rodinného domu Zuzanka v cene 60.000,-EUR- úloha trvá
-uznesenie Č. 120/2011 - verejné osvetlenie - úloha trvá
-uznesenie Č. 122/20 II - rokovanie s GURAM s.r.o.- úloha trvá /zo strany obce bolo vydané
územné rozhodnutie. firma GURAM s.r.o. musí vybaviť stanovisko "ElA" k vydaniu
stavebného povolenia/o
-uznesenie Č. 53/2012 - rokovanie o zriadení pamätnej tabule v priestoroch býv. židovského
cintorína - úloha trvá.

Starosta sa vyjadril k uzneseniu Č. 120/2011 ohľadom verejného osvetlenia, o ktoré požiadal
p. Jánoš Radoslav. V uvedenej lokalite nie je stlp, na ktor)' by sa dalo rozšíril' verejné
osvetlenie. Neboli zahrnuté ani ťinancie v tomto roku do rozpočtu na rozšírenie verejného
osvetlenia v tejto lokalite. z dôvodu, že sa jedná len o jeden dom. Pán Jánoš bol oslovený, aby
si osvetlenie riešil reflexným osvetlením.
K rokovaniu Guram S.r.O.- obec vydala územné rozhodnutie. firma si musí zabezpečiť
vyjadrenie ElA. ktoré je podmienené k vydaniu stavebného povolenia.



3. Správy z kontrol.
Kontrolórka obce predniesla plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2013.
Zasadnutia sú plánované vždy o 17.00 hod. V prípade potreby bude zasadnutie zvolané aj
mimo uvedené termíny.
Za: 6 poslancov
Neprítomní: 3 poslanci /Hanzlovič, Biesik. Nechala/

V súlade s plánom kontrolnej činnosti za 2. polrok 2012 kontrolórka obce predniesla záznam
z kontroly prevádzky Multifunkčného ihriska a výber poplatkov za 4. štvrťrok 2012.
Ďalej oboznámila Oz, že obecný úrad prijal opatrenie na zvýšenie príjmu a zverejnil ponuku
možnosť prenajať MI podnikateľmi a súkromnými osobami aj na stránke obce.
Starosta oboznámil OZ. že multifunkčné ihrisko sa využilo 31.12.2012, kedy sa konal
Silvestrovský turnaj v malom futbale. ktorý organizoval FC Záhorská Ves. Touto cestou
poďakoval všetkým. ktorí sa podujatia zúčastnili.
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly prevádzky MI za 4. štvrťrok 2012.
Za: 8 poslancov
Neprítomný: l poslanec lp. Nechala/

Kontrolórka obce predniesla prehľad o plnení uznesení OZ za rok 2012, kedy bolo prijatých
99 uznesení. Úlohy stanovené ukladacími uzneseniami boli v termínoch stanovených OZ
riadne a včas plnené. Prípadné zmeny termínov boli vždy schválené OZ.
OZ berie na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2012.
Za: 8 poslancov
Neprítomný: l poslanec lp. Nechala/

Kontrolórka obce ďalej oboznámila OZ, že obec vedie nedoplatky na dani z nehnuteľnosti
a vývozu komunálneho odpadu. Zoznam je vyvesený na úradnej tabuli obecného úradu a na
stránke obce. Občania boli niekoľko krát upozornení miestnym rozhlasom a písomnými
výzvami. P. Hanzlovič navrhuje. aby sa oslovil exekútor, ktorý nám bude dlžné sumy
vymáhať. Kontrolórka navrhla, aby ešte zasadla finančná komisia. ktorá určí podľa dlžných
súm koho postúpime exekútorovi. Zasadnutie finančnej komisie sa uskutoční 18.2.2013
o 11.00 hod. na obecnom úrade v Záhorskej V si. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo. že
pohľadávky budú postúpené exekútorovi. Obec zverejní na stránke obce, že sa hľadá
exekútor na vymáhanie pohľadávok a občanom sa necháva ešte mesiac na splatenie dlžných
súm.

4. Žiadosti
Žiadosť Mgr. Marty Homerovej. Hlavná 29/184, Záhorská Ves o prehodnotenie výšky
nájomného za prenajaté priestory verejnej lekárne sv. Michala.
V rozsiahlej diskusii boli použité výroky: "ktorá lekáreň neprosperuje", "nech sa osloví iná
lekárnička", "veď je to súkromná lekáreň", "v inej lekárni poskytujú kartičky na vernostné
zľavy" ... Starosta obce navrhol aby sa neznižovalo nájomné, ktoré je príjmom obce a ktoré
bolo v roku 20 10 lekárni prehodnotené a znížené.
OZ zamieta zníženie nájomného na rok 2013.
Za: 7 poslancov
Zdržal sa: I poslanec lp. Malíková!
Neprítomný: 1 poslanec lp. Nechalai



5. Informácie starostu obce:
Starosta informoval OZ o 10. výročí spevokolu Uhranka Kultúrneho spolku Uhranská perla,
ktorý' spoluorganizuje v obci všetky kultúrne podujatia. Starosta členom spevokolu pri tejto
príležitosti cestou miestneho rozhlasu za ich aktivitu II prácu poďakoval.

V sobotu 12.1. 2013 sa konala brigáda - čistenie kanálov popri železnici, ktorej sa zúčastnil aj
poslanec p. Hanzlovič. Čistenie kanálov a priľahlých priestorov by sa malo uskutočnil' do
konca marca, kedy končí vegetačné obdobie. Obec čaká na vyjadrenie od ŽSR
a Hydromeliorácie. aby mohla pani Konáriková zo životného prostredia Malacky vystavil'
rozhodnutie.

Z nedele na pondelok boli vykradnuté obchody COOP Jednota v Záhorskej Vsi a vo Vysokej
pri Morave. Krádež rieši polícia.

Obec spolu s urbárskym spolkom zaviedla vývozné dni na drevo - haluzoviny z urbárskeho
lesa za poplatok 1,-El 1 kára - v stredu a v sobotu v čase od 12.00 hod od 16.00 hod. Poplatok
sa uhrádza na obecnom úrade. Vývozné dni boli oznámene aj na polícii.

Na obvodnom oddelení PZ v Gajaroch bol vymenovaný nový' riaditel' p. Cabadaj. ktorý bude
pozvan)' na budúce zasadnutie OZ.

Z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obec obdržala rozhodnutie
o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Revitalizáciu centra obce Záhorská
Ves. z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Obec v decembri obdržala od vybranej firmy Projekt Invest. s.r.o. projektovú dokumentáciu
na Rekonštrukciu miestnych komunikácii ul. Pri prvej kaplnke, Dlhá a čast' Moravskej.
V tomto období sa oslovujú všetky inštitúcie kvôli vyjadreniu k projektovej dokumentácii pre
vybavenie stavebného povolenia.

Ohľadom nadstavby materskej školy - obec dostala od Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva na dva roky výnimku Ido konca roka 20141 na rozšírenú prevádzku s počtom 80
detí. ktoré môžu navštevovať MŠ.

Starosta navrhol poslancom OZ šetrenie finančných nákladov na doručovanie fotokópii
zápisníc a uznesení z OZ. Keďže obec zápisnice a uznesenia dáva na webovú stránku obce,
poslanci si ich môžu tam prečítať. Iba poslanci P. Hanzlovič a JUDr. Repár žiadajú zápisnice
a uznesenia prikladať k ostatnému materiálu OZ posielanému poštou.

6. Rôzne
P. Malíková žiada. aby p. Poláková raz za štvrť roka podávala informácie poslancom OZ
ohľadom nájomných bytov.

7. Schválenie uznesení
Pod číslom uznesenia 5/2013 OZ schvaľuje 5 prijatých uznesení.
Za: 8 poslancov
Neprítomný: l poslanec lp. Nechala/



8. Záver
Starosta ukončil zasadnutie OZ, poďakoval všetkým prítomným za účast' na zasadnutí.

Zapísala: Antaličová Anna

Overili: ~ I
/--' /"

l. JUDr. Milan Repár.. : : L

2. PhDr. Darina Brukkerová ! : :.

Starosta obcev ~ ..r
JUDr. Boris Simkovič ..~ ~ ::: .

V Záhorskej Vsi dňa 14.1.2013
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