
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteJ'stva Záhorská Ves
konaného dňa 22.11.2016

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolór obce

Poslanci: Bajtek Andrej, Havrilová Zuzana, Danihel Pavol, Annušová Mária, Bartalský Peter,
Bc. Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Ing. Bartalská Mária, Pupík Rastislav
Overovatelia zápisnice: Danihel Pavol, Havrilová Zuzana

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Spoločnosť ENERITs.r.O. - vybudovanie bioplynového zariadenia
3. Návrh rozpočtu na rok 2017
4. Diskusia

5. Schválenie uznesení
6. Záver

Zápis z rokovania
1.0tvorenie zasadnutia

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

2. Spoločnosť ENERIT s.r.o. - vybudovanie bioplynového zariadenia.

Spoločnosť má záujem o priestor terajšieho smetiska parc. Č. 11033 o výmere 15968 m2, parc. č.

11089 o výmere 6396 m
2

a parc. č. 11408 o výmere 2016 m2 v katastrálnom území obce Záhorská
Ves, ktorých vlastníkom je obec Záhorská Ves na vybudovanie Bioplynového zariadenia na výrobu el.energie do 0,999 MW.

Starosta oznámil poslancom, že medzi firmou GURAM, ktorá mala záujem o vybudovanie

bioplynového zariadenia a obcou Záhorská Ves zmluva zanikla. Firma GURAM mala vydané územné
rozhodnutie ku ktorému musela doložiť EIU. Do stanoveného termínu podklady nedoložila a platnosťrozhodnutia zanikla.

Pán Maurizio Fabrizio z Talianskej republiky s Miloslavou Ritovou predstavili svoj zámer na

vybudovanie bioplynového zariadenia. Dali si vypracovať projekt, na mieste skúmali rozbor odpadu
a pôdy. Musí sa doriešiť predaj, alebo prenájom pozemkov. V prípade predaja alebo dlhodobého
prenájmu pozemkov musí byť verejná obchodná súťaž. Financie by sa mali čerpať z eurofondov.
Takéto bioplynové zariadenia majú vybudované už niekol'ko rokov v Taliansku. P. Danihel mal

pripomienku, z dôvodu znečisťovania ovzdušia, aby sa spravilo referendum, alebo stretnutie občanov
obce Záhorská Ves či s uvedeným zámerom budú súhlasiť. Určite budú zaťažené aj cesty pri dovoze
odpadu z iných obcí. Starosta upOzornil firmu, že obec nesmie zámer zaťažovať a musí byť vybavená
ElA. Po rozsiahlej diskusii OZ schval'uje vypracovať Zmluvu o spolupráCi so spoločnosťou ENERIT

s.r.o .. Zmluvu vypracuje NELL KAPITAL s.r.o. v spolupráci s advokátskou kanceláriou Králik &Partners.
Za: 7 poslancov

Proti: 1 poslanec lp. Danihel!

Zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Bartalská/



-~-

3. Návrh rozpočtu

Ing. Bartalská informovala OZ o vypracovaní návrhu rozpočtu na rok 2017. p. Nechala mal

pripomienku k položke dotácia FC, ktorá tvorí sumu 7.200,-€ na energie, 8.000,-€ na chod FC.V sume
8.000,-€ sú zahrnuté výdaje za štartovné, cestovné, platby rozhodcom, z ktorých im ostane len suma
550,€. P. Danihel sa pýta aký majú príjem zo vstupného a bufetu. Podklady budú doložené
k 31.12.2016.

Finančná komisia nesúhlasí s navýšením rozpočtu v položke dotácia pre FC.

OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2019.

Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: O poslancov

4. Diskusia

Starosta informoval OZ, že sa uskutočnilo výberové konanie na riaditel'ku ZOSJeseň života, na ktorom
bola vybraná Mgr. Bothová Terézia.

Ministerstvo ŽP SRobci Záhorská Ves schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v sume
386042,25 EUR na Zberný dvor - Záhorská Ves z EU fondov. Spolupráca s firmou p. Komoru sa
vyplatila.

V kultúrnom dome bola vvrnalovana malá miestnosť, oprava stropu, osvetlenia a žalúzií v sume
5.000,-€.

Tento týždeň sa zrealizoval odvoz odpadu zo smetiska, na ktoré sme dostali finančný príspevok
z Environmentálneho fondu na sanáciu odpadu skládky Záhorská Ves v celkovej sume 66.124,00 Eur,
spoluúčasťou obce 3.480,22 Eur. Odviezlo sa 300 ton odpadu na skládku ASA Zohor.

p. Malíková informovala OZ, že dňa 5.12.2016 sa o 18.00 hod. uskutoční pred obecným úradom
Mikuláš, dňa 10.12.2016 Vianočné trhy.

5. Schválenie uznesení:
OZ schval'uje prijaté uznesenia. Počet 2.
Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: O poslancov

6. Záver

Starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapísala: Antaličová Anna

Overovatelia: Danihel Pavol ~...~ ..~ .....

~~
Havrilová Zuzana


	Page 1
	Titles
	Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteJ'stva Záhorská Ves 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	-~- 

	Images
	Image 1



