
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves konaného
dňa 30.06.2014 o 17,OOhod. v budove Obecného úradu v Záhorskej Vsi.

Prítomní: Boris Šimkovič,JUDr. - starosta obce, poslanci: Biesik Peter, PhDr.Brukkerová
Darina, Danihel Pavol. Hanzlovič František, Malíková Gabriela, Matejov Peter, Nechala
Stanislav, Vajdečka Miroslav.

Neprítomní: Mgr.Kaderová Ruth - (kontrolórka obce) - ospravedlnená, JUDr. Repár Milan
(poslanec)- ospravedlnený.

Zapisovatel' uznesení: Danihelová Michaela.

Zapisovatel' zápisnice: Annušová Veronika.

Overovatelia zápisnice: Malíková Gabriela, Danihel Pavol.

Program:

l. Otvorenie zasadnutia

2. Záverečný účet obce r.2013

3. Prieskum názoru občanov Záhorskej Vsi na výstavbu mostu

4. Informácie starostu obce

S. Žiadosti

6. Rôzne - diskusia

7.Schválenie uznesení

S.Záver.

Zápis zo zasadnutia OZ:

1.0tvorenie - starosta obce otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných, určil
zapisovateľa uznesení a zápisnice, overovateJ'ov zápisnice a informoval ich o programezasadnutia OZ.

2. Záverečný účet obce - OZ schva/'uje predložený Záverečný účet Obce Záhorská Ves
a celoročné hospodárenie obce za rok 2013 zo štátneho rozpočtu bez výhrad.

Zároveň OZ schvaľuje použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu v sume O,-EUR, zisteného podľa ustanovenia §IO ods.J, písm.a] a písm. b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu.

Poslanci OZ berú na vedomie predloženú správu kontrolóra obce za rok 2013.

Poslanci OZ schvarujú financovanie kamier na kultúrnom dome a pomníku povodne v Sume
2740,-EUR z rezervného fondu. Upraví sa položka 01113/713003/46 o sumu 2740,-EUR.
Zodpovedná: Danihelová Michaela.
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3.Prieskum názoru občanov Záhorskej Vsi na výstavbu mostu: starosta obce informoval
prítomných, že občania Angemu!March budú rozhodoval' ohľadom výstavby mostu dňa
21.09.2014. Navrhuje. aby ~jv obci Záhorská Ves prebehol prieskum názoru občana ohradom
výstavby mostu formou dotazníka. Oslovuje poslancov, aby prispeli návrhmi prieskumu
II navrhuje termín priebehu prieskttmu na 21.09.2014. Rozhodnutie prieskumu schváliak budúcemu zasadnutiu OZ.

4. Informácie starostu obce:

-projekr NÁUČNÝ CHODNÍK je v štádiu kontroly Ministerstvom
a rozvoja vidieka SR, vyjadrenie z kontroly doručia do 27.júla 2014
rozhodnutí, výberového konania a pod.),

- dňa 30.06.2014 prebehlo výberové konanie na nadstavbu MŠ, vyhrala firma Slowakwood
z Lučenca, nadstavba je potrebná, evidovaných je okolo 100 žiadostí k prijatiu do MŠ,

pôdohospodárstva
(kontrola uznesení.

- informuje, že je dobrá spolupráca s firmou NAFTA, ktorá prispeje k výstavbe plotu v areáliZákladnej školy,

- informuje, že odsúhlasená kamera, ktorá mala byt' upevnená na bytovke 2 IRJ, boja
namontovaná na zdravotne stredisko kvôli krádežiam na kultúrnom dome,

- bezpečnosť p.starostu na Povodňovej ulici je zabezpečená kamerami v osobnom vlastníctve,ktoré snímajú jeho ulicu,

- navrhuje, že do 31.08.2014 musia upravil' finančný rozpočet v prítomnosti Zl) účastiposlancov,

- navrhuje termín budúceho zasadnutia OZ na 08.09.2014,

- navrhuje financovanie kamier v sume 2740,-EUR upevnené na zdravotnom stredisku
a pomníku povodne z rezervného fondu. Poslanci OZ schválili financie z rezervného fondu pod
č.uznesenia 67/2014 v počte za: 8 poslancov, Ineprítomný (JUDr.Repár).
Žiadosti:

I.Pavel Klačanský - žiadost' o predlženie splátkového kalendára (odkúpenie obecného
pozemku). Poslanci OZ žiadajú o pozvanie p.Klačanského k budúcemu zasadnutiu OZs vysvetlením situácie.

2.Farský úrad - príspevok 2S00,-EUR na dvere a oplotenie kostola, poslanci OZ navrhuj u, aby
žiadosť o príspevok boj zaradený do rozpočtu r.20 15, v tomto roku je dôležité financovanienadstavby MŠ.

3.Václav Sobolič - odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce, OZ súhlasí pod uznesením
č.62/2014 na p.č.9S7/3- ostatné plochy, vo výmere 22mz napísaná na LV 1097 podľa
geometrického plánu 11/2014 s tým, že sa odčleňuje od parc.registra "E" č.9S7/3 do
novovytvorených parc.č.957/S výmera 20m2 a do parc.č.9S7/6 výmera 2m2 za cenu I,-EUR/m

l
,

t.j. spolu 22,-EUR kupujúcemu: Václav Sobolič, bytom Jakubov, podľa ust.§9a odst.8 plsm.e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí - z dôvodu hodných osobitného zretel'a z dôvodu, že
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pozemok svojim umiestnením a využitím tvorí neoddditefný celok so stavbou rodinného domu
a priľahlého pozemku. Nákludy spojené s prepisom hradí kupujúci.

4.Firma BOWIX, s.r.o. Kosto!ištc - žiadost' o dodatočné odsúhlasenie d'aJšich pozemkov
k prenájmu za účelom zceiistvcrua prenajatej plochy: poslanci OZ odsúhlasia žiadost"
k budúcemu zasadnutiu OZ na základe účasti p.Bobáka a kompletného nákresu prenajatých
a súkromných pozemkov, ktorý dodá firma BOWrx. Pán Bobák bude prizvaný k budúcemu
zasadnutiu OZ v septembri 2014.

Diskusia:

- p.Matejov - poukazuje na dlhé čakacie lehoty na vývoz fekálií,

• p.Hanzlovič - upozorňuje na betónovú cestu na Školskej ulici a navrhuje
výstavby cesty, nakoľko nie je dodržaná technológia výstavby ( rozlámané
prelomený betón v stredoch cesty, pri prejazde cestou dunL),

- p-Hanzlovič - poukazuje na zle odvedenú prácu na streche domu smútku, krov nie je

vymenený a práca je preplatená. Starosta obce informuje. že sedlo strechy a oplechovanie nie
je ukončené, práca je zatial' dobre odvedená, zákazka prebehla pod ra výberového konania
a cenovej ponuky. Vo štvrtok 03,07.2014 bude firma MARSU. odovzdávat' zákazku _
rekonštrukciu strechy na dome smútku, môžu sa zúčastnit' všetci prítomní. Kontrolu vykonalastavebná komisia!

reklamáciu
okraje cesty,

Schválenie uznesení:

Záver:
V priebehu zasadnutia OZ bolo prijatých 6 uznesení pod číslom 69/2014.

Overovatelia:
Starosta poďakoval za účast' všetkým prítomným a ukončil zasadnutie OZ.

I.Malíková Gabriela ............... ,.." .

..Pc.~s.. _ /

Starosta obce JUDr. Boris Šimkovič -: = .
2.Danihel Pavol

Zapísala: Annušová Veronika

V Záhorskej Vsi, dňa 30.06.2014
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