
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva obce Záhorská Ves konaného
dňa 22.10.2019 o 18/00hod. v kultúrnom dome v Záhorskej Vsi.

Prítomní členovia OZ:
p.Annušová Mária, p.Danihel Pavol, p.Kaderová Soňa,p. KlikViktor,Mgr., p.Korych Jaroslav,
p.LučánskyMartin, p.Lučánsky Peter, p.Nechala Stanislav - spolu 8 členov

Neprítomný 1 člen: p.Nerád Samuel

Starosta obce: JuDr.Šimkovič Boris

Kontrolór obce: Mgr.Kaderová Ruth

Overovateľ: p.Annušová Mária
(Annušová Mária)

Za: 7 poslancov, 1 neprítomný: Nerád Samuel, 1 zdržal sa

Zapisovateľ: p.Annušová Veronika

Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ a uvítanie prítomných
2. Kontrola úloh + Správa hlavného kontrolóra
3. Správy komisií
4. Voľba komisie podľa Zákona č.357/2004
5. Žiadosti
6. Schválenie prenájmu pozemku
7. Informácie starostu obce
8. Schválenie uznesení
9. Diskusia
10.Záver

LOtvorenie programu
Starosta obce privítal všetkých členov OZ a prítomných hostí, doplňa do bodu čA programu: zvolenie
člena do finančnej komisie p.LučanskéhoMartina a do bodu Č. 6 Doplnok územného plánu č.3.
Za: 8 poslancov, 1 neprítomný: Nerád Samuel
Navrhuje overovateľa zápisnice: p.Annušová Mária Za: 7 poslancov, 1 neprítomný: p.Nerád
Samuel, zdržal sa: 1 p.Annušová Mária, určil zapisovateľa: p.Annušovú Veroniku.

2.Kontrola úloh
Mgr.Kaderová Ruth predniesla kontrolu úloh:

Uznesenieč.65/2017- zmena názvu ul.Moravská - úloha trvá,
Uznesenieč.84/2017 - odkúpenie pozemku vo vlastníctve p.Šteffeka - úloha trvá,
Uznesenieč.46/2019 - zavedenie GPS do vozidla KIA do 30.5.2019. Starosta obce informuje, že
zariadenie GPS nie je vo vozidle KIA zavedené, dá ho zaviesťaž s novým traktorom do termínu:
31.01.2020. Tým bolo prijaté nové uznesenie Č. 87/2019 - montáž zariadenia GPS do vozidla KIA
bude zavedené do termínu: 31.01.2020 - úloha trvá,
Uznesenieč.49/2019 - VOS na prenájom nehnuteľnosti ul.Hlavná č.40 - úloha splnená
Pod uznesením č.88/2019 - OZ ruší návrh na zmluvu na odchyt psov s·P.Šeryovou Zdenou a nahrádzac--
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sa v zmluve "odvoz psov", úlohou starostu obce je nachystať zmluvu. Za: 8 poslancov, 1 neprítomný:
p.Nerád Samuel.

3.Správy komisií

Kultúrno-športová komisia mala lzasadnutie, dňa 14.10.2019. Diskusiaprebiehala okolo rozpočtu
na r.2020 a zmien sadzobníkaza prenájom kultúrneho domu, úlohy k akcii "Úcta k starším", zároveň
pozýva p.Korych Jaroslav- predseda KSK prítomných hostí na ostatné akcie: 1.11.2019 Pamiatka
zosnulých o 15,OOhod.na miestnom cintoríne, dňa 11.11.2019 o llhod. položenie kytice kvetov pri
príležitosti Spomienky na veteránov Lsv.vojny pred pomníkom padlých hrdinov a dňa 17.11.2019
o 15,OOhod. Spomienkový koncert na našu rodáčku Luciu Poppv miestnom kostole, dňa 13.12.2019
bude akcia MŠ"Čarovné Vianoce".

Stavebná komisia- p.Danihel Pavol podáva návrh na zníženie počtu z 9 na 5 členov v stavebnej
komisii, nakoľko nie je možné nájsť termíny stretnutívšetkých členov.
Podávasprávy zo dňa 25.09.2019, kde sa riešili 5 žiadostí o výstavbu drobných stavieb, 4 žiadosti
vybavené bez námietok, žiadosť p.Vida Matúša, ktorého zastupuje JUDr.Michal Hargašohľadom
umiestnenia stavebného materiálu bude riešená až po obhliadke pozemku. Zo dňa 9.10.2019 boli
riešené 2 žiadosti, žiadosť p.Vidu bola vykonaná obhliadka a bola riešená neohlásená drobná stavba
Patrika Martinca, čím mu bola udelená pokuta vo výške 30,-( a musí doložiť žiadosť a prílohy na
ohlásenie drobnej stavby.

Finančnákomisia - predseda p.Mgr.Klik Viktor oboznamuje prítomných o zasadnutí komisie zo dňa
17.10.2019, na ktorom prehodnotili poplatky za služby v kultúrnom dome, za služby vývozu fekálií na
ČOV, zohľadnlli nárast režijných nákladov a navrhuje od 1.1.2020 zvýšenie poplatkov za uvedené
služby. Poplatky FO za veľkú sálu v KD navrhujú na 60,-€, organizácia: 80,-€, za malú sálu FO: 50,-€,
organizácia: 60,-€, za kuchyňu FO: 30,-€ a organizácia 60,-€. Komisia navrhuje úhradu energií zo
strany spolkov, ceny za prenájom inventáru KD, klúče od KD bude možné vyzdvihnúť aj pred
začiatkom prenájmu za poplatok 10,-EUR/ldeň. Od 1.1.2020 finančná.komisia navrhuje poplatok za
vývoz fekálií zvýšiťosobe s trvalým pobytom z 13,-EUR na 17,-EUR a právnickej osobe z 30,- na 38,
EUR. Zároveň finančná komisia navrhuje vývoz fekálií pre právnické osoby vyvážaťv sobotu, aby sa
uvoľnili termíny pre občanov počastýždňa. Na žiadosť p.Havrilovej Zuzanyo predlženie termínu
otvorenia prevádzky z dôvodu dezolátneho stavu prenajímaného objektu, navrhuje finančná komisia
odpustenie nájmu prenajímateľovi v dlžke trvania 2 mesiacov.
Pod uznesením č.89/2019 poslanci OZ berú na vedomie správy komisií v počte Za: 8 poslancov, 1
neprítomný: p.Nerád Samuel.

PoslanecMgr.Klik predseda finančnej komisie navrhuje úpravu rozpočtu r.2019 k získaniufinancií vo
výške 7640,-EUR na vybudovanie jazierka pod rozpočtovým opatrením č.6/2019, pod uznesením
č.90/2019. Za: 8 poslancov,l neprítomný Nerád Samuel.

PoslankyňaAnnušová Mária pripomienkuje odpustenie nájmu Večierky o 2 mesiace, napriek dohody
odpustenia nájmu len 1 mesiaca. Dôvodom odpustenia je rekonštrukcia priestorov na náklady
p.Havrilovej. PrevádzkaVečierky bude otvorená od 01.12.2019. V prípade nesplnenia termínu, obec
odstúpi od zmluvy. Prebehlo hlasovanie poslancov pod uznesením č.91/2019 za skrátenie nájmu
Večierky v priestoroch KD na žiadosť p.Havrilovej Zuzanyv počte Za: 5 poslancov, proti: O, zdržal sa: 3
poslanci Annušová Mária,Danihel Pavol,Nechala Stanislav. Budevypracovaný Dodatok č.l k zmluve
o prenájme nehnuteľnosti na Hlavnej ul.č.40. Zároveň mesačnézálohy v sume l65,-EUR sa znižujú
o čiastku 55,-EUR(záloha na eLenergiu), nakoľko už je nahlásený odber el.energie na p.Havrilovú.

~
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4.Volba komisie podľa Zákona NR SR č.357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov. Pod číslom uvedeného zákona je nutná komisia v zložení: predseda
LučánskyPeter za polit.stranu SMER,členovia komisie: KorychJaroslavza Nova,Sloboda a solidarita,
Sme rodina-Boris Kollár, p.Kaderová Soňaza stranu Kotleba-ľudová strana našeSlovensko, p.Nechala
Stanislav- nezávislý, p.LučánskyMartin- nezávislý. Tento zákon ustanovuje s výkonom verejného
funkcionára (starostu obce) povinnosti a obmedzenia alebo zamedzeniavzniku rozporu osobného
záujmu pri jeho výkone. Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať
a chrániť verejný záujem. Verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným
záujmom. Toto je náplň práce komisie na ochranu verejného záujmu..
Uznesenieč.92/2019 o volbe komisie je neplatné z dôvodu schválenia 2 nezávislýchposlancov.

Do bodu č.4 bol doplnený program:
Nakoľko člen OZ p.BlaškaPeter odstúpil od funkcie poslanca OZ a členstva finančnej komisie,
prebehla voľba nového člena finančnej komisie p. LučánskehoMartina. Pod uznesením č.93/2019
členovia OZhlasujú v počte Za: 7 poslancov, zdržal sa: 1 poslanec p.LučánskyMartin, 1 neprítomný:
p.Nerád Samuel.

5.Žiadosti
p.LímováViera podala námietku voči návrhu zmluvy s p.lng.Jakálovou Danielou, bytom Bratislava, za
účelom prenajatia pozemku na chov koní. Pod uznesenímč. 94/2019 poslanci OZberú námietku
k zámeru na prenájom pozemku na vedomie v počte Za: 8 poslancov, 1 neprítomný Nerád Samuel.

Pod uznesením č.95/2019 poslanci OZsúhlasia s vypracovaním "Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O
ZáhorskáVes" z dôvodu rozvoja bývania s potrebou vybavenosti a s väzbou na existujúcu zástavbu
obce a technickú infraštruktúru pre rozvoj priemyslu, rekreácie a turizmu v počte Za: 8 poslancov, 1 .
neprítomný p.Nerád Samuel.

6.Schválenie prenájmu pozemkov
Žiadosťou p.lng.Jakálovej Daniely o prenájom majetku obce OZ ruší uznesenie č.80/2019 zámer dať
do prenájmu majetok obce podľa § 9a ods.9 písm. c)Zák.č.138/1991 Zb. v platnom znení pozemok:
Parc.registra "E" č.433 o výmere 745m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, podľa LV 1097
a parc. č. 434 registra "E" o výmere 1032m2, druh pozemku orná pôda podľa LV 1097 za cenu 100,
EUR/1rok, na dobu 5 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, s využitím pastviny pre kone.
Na základe vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže(ďalej OVS) na prenájom pozemku obce Záhorská
Ves parcela č.433 registra "E" o výmere 745m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, podľa LV
č.1097 a parcela č.434 registra "E" o výmere 1032m2, druh pozemku orná pôda, podľa LV č.l097
a pod uznesením č.97/2019 OZschvaruje podmienky verejnou obchodnou súťažou na prenájom
majetku obce pozemku: parcela Č.433, registra "E" o výmere 745m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvorie podľa LV 1097, p.č.434, registra "E" o výmere 1032m2 druh pozemku orná pôda podľa LV
1097, s minimálnou cenou 10,-EUR/l mesiac. Termín súťažeod 23.10.2019 do 07.11.2019.
Komisia pre vyhodnotenie súťaže: predseda p.Danihel Pavol, členovia: p.Antaličová Anna
a p.Lučánsky Martin.
Odsúhlasené podmienky verejnou súťažou poslancami OZ v počte Za: 8 poslancov, 1 neprítomný
Nerád Samuel.

Žiadosť Márie Danihelovej, bytom ZáhorskáVes, Hlavná 84/80, o prenájom pozemku -majetku obce
parc.č. 4370/1, registra "E", o výmere 40m2 - trvalé trávnaté porasty, podľa LV 1097 za cenu 10,
EUR/lmesiac, na dobu max.5rokov, z dôvodu osobitného zreteľa, na umiestnenie unimobunky na
bývanie podľa §9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení. PoslanciOZ pod ~
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uznesením98/2019 schvaľujú prenájom pozemku v počte Za: 8 poslancov a 1 neprítomný Nerád
Samuel.

7. Informácie starostu obce 
Starosta obce informuje o stave traktora Proxima, ktorý je zlom technickom stave, v mesiaci 11/2019
je nutná STK, navrhuje odpredaj prebytočného majetku obce formou verejnej obchodnej súťaže
s podmienkami: minimálnej ceny 8.000,-EUR. Navrhuje komisiu na vyhodnotenie súťažev zložení:
Mgr.Klik Viktor - predseda, členovia: p.Danihelová Michaela, p.LučánskyMartin. Pod uznesením
č.99/2019 poslanci OZ schvaľujú odpredaj traktora formou verej.obchod.súťaže s minimálnou cenou
8.000,-EUR.

Starosta obce informuje o nepostačujúcom stave vývozu fekálií do čistiarne odpadových vôd (ďalej
ČOV),denne sa vyváža 16-17 fekálnych cisterien, streda je vyhradená pre občanov z obce Suchohrad.
Navrhuje vývoz fekálií cez týždeň pre občanov, cezvíkend pre firmy. V areáli RADOMYsa nachádzajú
2 bazény ich ČOV, ktoré by sa dali využiť pre obec, ale s podmienkou ich dokončenia.

Ďalej oboznamuje prítomných, že jednou z možností k vybudovaniu a zveľadeniu obce, ciest, budov,
iných prác, je možnosť zobrať úver z Primabanky s 0,5%, úrokom, aby sa ušetrili finančné
prostriedky v rozpočte obce.

Predloženú Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej závierky k 31.12.2018 obce Záhorská
Ves berú poslanci na vedomie pod č.uznesenia100/2019 v počte Za: 8 poslancov, 1 poslanec
neprítomný: p.Nerád Samuel.

Predložený Návrh Dodatku č.2 k VZNobce ZáhorskáVes o úhradách za sociálnu službu poskytovanú
obcou ZáhorskáVes v Jeseni života, p.o. p.Mgr.Bothovou Teréziou - riaditeľkou ZOS, prerokovala
finančná komisia dňa 22.10.2019 a odporúča poslancom OZ schváliť Dodatok č.2 o úhradách za
sociálnu službu poskytovanú obcou ZáhorskáVes. V počte Za: 8 poslancov, 1 poslanec neprítomný
p.Nerád Samuel odsúhlasený dodatok č.2.

8.Schválenie uznesení 
Pod uznesením Č. 102/2019 poslanci OZ schvaľujú 15 prijatých uznesenív počte Za: 8 poslancov, 1
poslanec neprítomný p.Nerád Samuel.

Starosta obce informuje všetkých prítomných, že zasadnutia Radyobce OZ budú navštevovať všetci
poslanci.

9. Diskusia 
Poslankyňap.Annušová Mária zhodnocuje svoju poslaneckú činnosť do termínu 22.10.2019 na
žiadosť p.Danihela Erika z radu občanov, zároveň poukazuje na nedostačujúcu účasťposlancov na
obecných akciách. Obracia sa na p.Kožíka (z radu občanov) a žiada o vysvetlenie účasti u starostu
obce v Moravskom Jáneohľadom výhod a nevýhod mostového prepojenia SK-AT. Všetkých poslancov
oslovil na zúčastnenie sa návštevy, okrem poslankyne p.Annušovej a starostu obce. Starostu obce
ako verejného funkcionára zámerne neoslovil, ani neinformoval.
- poslanec p.Danihel pripomienkuje, že ak príde k zániku prevádzky kompy, príde' aj zánik zdroja
príjmov- finančných prostriedkov pre obec,
- p.KlasováMária vyjadruje sa k činnostiam z radu občanov p.Kožíka,p.Meňhartovej, p.Meňharta,
označuje ich negatívne, zamerané voči našim občanom, všetko zapisujú a preberajú problémy na(""(
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sociálnych sieťach, z ich činností sú našiobčania pohoršení, až znechutení,
- p.Meňhart žiada o zverejnenie zmlúv aj s doplnkami a dodatkami na web.stránke obce a vyjadruje
záporný postoj ohľadom úverov z banky, nakoľko od nového roka budú pre obce poskytované úvery
z eurofondov na kanalizáciu,
-starosta obce informuje, že štúdia z BSK mostového prepojenia je plánovaná mimo obce, spolu
s poslancami počkajú na zverejnenie tejto štúdie, na jej podmienky a až potom dôjde k vyjadreniu aj
zo strany obyvateľov. Stále je platné uznesenieza obec Angern o zamietnutí mosta cez ich obec,
poukazuje, že ZáhorskáVes bola za starých čias zániková a teraz spája kompa obidva brehy.

10. Záver
Starosta obce ukončil verejné zasadnutie, poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Pani LímováViera informuje sa ohľadom podanej petície obyvateľov za rekonštrukciu ul.Spojnej
a Malej uličky, starosta obce odpovedá, že žiadosť bola podaná stavebnej komisii na riešenie a do
rozpočtu obce na r.2020.

Overovateľ zápisnice:

starosta obce:

Ôn" 1111'1 ~<"
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p.Annušová Mária:

V Záhorskej Vsi, dňa 22.10.2019


