
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsi, konaného dňa
4.11.2013 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič-starosta. Mgr. Kaderová Rúth-kontrolór obce, Vaj dečka
Miroslav. PhDr. Brukkerová Darina, Malíková Gabriela, Matejov Peter, Danihel Pavol,
Biesik Peter, JUDr. Repár Milan, Nechala Stanislav, Hanzlovič František
Zapisovatel': Antaličová Anna
Overovatelia zápisnice: Malíková Gabriela, Hanzlovič František

Program:
l. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce
4. Revitalizácia obce
5. Bioplyn - stanica - smetisko
6. Most Záhorská Ves - Angem
7. Informácie starostu obce
8. Žiadosti
9. Rôzne - diskusia
10. Schválenie uznesení
ll. Záver

Zápis z rokovanie:
1.0tvorenie
Starosta JUDr. Boris Simkovič otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných. predniesol
program zasadnutia. dal hlasovať zapisovateľa a overovateľov zápisnice a dal odhlasovať
návrh programu zasadnutia.

2.Kontrola úloh
Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce Mgr. Kaderová Rúth
-uznesenie 118/20 II - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá do 3.10.2014
-uznesenie 103/20 II - predaj RD Zuzanka cena 60.000,-€ - úloha trvá
-uznesenie 122/20 II - rokovanie s GURAM s.r.o. - úloha trvá !zo strany obce bolo vydané
územné rozhodnutie. firma GURAM s.r.o. musí vybavil' stanovisko ŽP k vydaniu stavebného

povolenia! - úloha trvá
-uznesenie 73/2013 - doriešenie dodatkov k nájomným zmluvám v zdravotnom stredisku
Záhorská Ves - úloha splnená
p. Hanzlovič mal dotaz k nájomným zmluvám, prečo p. Jenisová má nájomnú zmluvu do
3l.12.2015 a MUDr. Vongrej a MUDr. Chmelová do 31.12.2013.
Kontrolórka obce oboznámila. že MUDr. Jenisová mala požiadavku, že zmluvu podpíše iba
v prípade ak bude nájom stanovený na dobu 3 rokov a budú jej odpustené všetky
dlhy.A nakoľko sa schválenie zmlúv od 7/2013 neuskutočnilo, boli NZ MUDr. Vongrejovi
a MUDr. Chmelovej predlžené len do konca roka 2013.

3.Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce.
V súlade s plánom kontrolnej činnosti za 2. polrok 2013 bola vykonaná kontrola prevádzky
Multifunkčného ihriska a výber poplatkov za 3. štvrťrok 2013.



Zistenia - s porovnaním s predchádzajúcimi rokmi príjem na poplatkoch bol vyšší. Obecný
úrad už prijal opatrenia na zvýšenie príjmu a zverejnil ponuku možnosti prenajať si MI
podnikateľmi a súkromnými osobami aj zverejnenia na stránke obce, ale tržby sa nezvýšili.
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly prevádzky Multifunkčného ihriska za 3. štvrťrok
2013.
Starosta informoval. že sa dali vyrobiť reklamné tabule na MI, spinning, policajt
a upozornenie prechodov p. Bajtekovi, ktorému touto cestou ďakuje. p. Nerád s firmy Aplitec
ich dá do rámu a tento týždeň budú osadené v obci.
Za: 9 poslancov
Neprítomný: O
Zdržal sa: O
Proti:O

Podľa plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola plnenia rozpočtu za 3. štvrťrok
2013.Plnenie bolo vykázané v položkách príjmy - plnenie 69,1 %, výdavky - plnenie 58,1 %.
p. Hanzlovič sa pýtal na položku energie Zuzanka, prečo je plnenie na 87%. Kontrolórka
obce pripraví správu o čerpaní energii Zuzanka do budúceho zasadnutia OZ.
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly čerpania rozpočtu za 3. štvrťrok 2013.
Za: 9 poslancov
Neprítomný: O
Zdržal sa: O
Proti:O

4.Revitalizácia obce
Starosta privítal Ing. arch. Káčerovu a Ing. arch. Zemanovú, ktoré vypracovali urbanistickú
štúdiu revitalizácia verejného priestranstva v obci Záhorská Ves. Jedná sa o úpravy verejného
priestranstva v piatich lokalitách A- Obecný úrad, B - Kultúrny dom, C- Kostol, D -
Zdravotné stredisko, E - parkovanie. Pred budovou obecného úradu by sa mala uskutočniť
úprava spevnených plôch - položením dlažby, prepojiť s terasou vchod OcÚ s lekárňou,
vytvorenie nového parkoviska na vedľajšej parcele, umiestnenie prvkov ako fontána, zeleň,
stožiare, informačné tabule. Revitalizácia by mala pokračovať smerom ku kultúrnemu domu,
kde pred budovou bývalej KWS by sa mali vytvoriť nové parkovacie miesta. Terasa kul.
domu bude zrušená a bude tvoriť súčasť priestorov pred kul. domom smerom k rybárskemu
domu. Taktiež bude použitá dlažba, mozaika, sadové úpravy, zeleň. Smerom ku kostolu by sa
mali t vytvoriť ďalšie parkovacie miesta. Celá štúdia je k nahliadnutiu na úradnej tabuli
obecného úradu a na webovej stránke obce. Poslanci mali pripomienku hlavne k zrušeniu
parkovania pred budovou OCÚ a KD. Do budúceho zastupitel'stva treba podať písomné
pripomienky a návrhy k navrhovanej revitalizácii. Celá prezentácia bola predstavená
videovou formou.

S.Bioplyn-stanica
Starosta privítal Ing. Ivana Karoviča s firmy GURAM s.r.o. Lozorno , ktorý žiada OZ
o odpredaj pozemkov, alebo nájomnú zmluvu na bývalé smetisko. Dôvodom je, že v roku
2012 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby .Bioplynové zariadenie na výrobu
elektrickej energie". Po viacerých rokovaniach boli dotiahnuté inžinierske siete a firma by
potrebovala finančné prostriedky na pokračovanie stavby. ktorá by malá stáť cca 6,5 mil.
EUR. Nakoľko banka má požiadavku, že financie môže prisľúbiť iba v prípade ak bude firma
vlastníkom pozemku /smetiskal, alebo bude vypracovaná nájomná zmluva s obcou s tým, že
obec na vlastné náklady zlikviduje komunálny odpad a firme dá do prenájmu vyčistený
pozemok na stavbu. V prípade ak by OZ súhlasilo s odpredajom pozemku za 1,-€/m2 firma~/~~~



zamestná asi 20 ľudí, bude platiť DzN, prípadne finančne prispieval' do rozpočtu obce.
Podmienky budú stanovené v kúpnopredajnej zmluve.
Nakoľko obec nemá finančné prostriedky na likvidáciu smetiska OZ súhlasí s odpredajom
pozemok smetiska parc. Č. 11033 o výmere 15.986 m2, parc. Č. 11406 o výmere 8.891 m2
a parc. Č. 11089 o výmere 6.396 m2 za kúpnu cenu 1,-€/m2 firme GURAM s.r.o. Lozorno, to
znamená, že obec získa za smetisko 31.273,-€. Týmto predajom sa zbaví povinnosti o jeho
likvidáciu a získa financie na budovanie obce /škôlka/,
Uznesenie ku kúpnopredajnej zmluve bude prijaté až po schválení zmluvy OZ.
la: 7 poslancov
Neprítomný: O
Zdržal sa: 1 poslanec lp. NechalaI
Proti: 1 poslanec lp. Hanzlovičl

6. Most Záhorská Ves - Angern
Starosta informoval OZ, že sa opäť konalo stretnutie ohľadom výstavby mosta Záhorská Ves
- Angern. Angem trvá na tom .že by najprv mala byť postavená dial'nica S8 medzi Viedeň-
Marcheg - Devínska Nová Ves, z dôvodu veľkej premávky áut. Starosta JUDr. Šimkovič si
trvá na prijatom uznesení zo 14.3.2013, aby sa opravili cesty v obci a obec bola pripravená na
premávku 5 - 6 tisíc áut. Navrhuje, aby sme podporili stanovisko Angemu o termínovaní
výstavby mosta až po dokončení S8.
P. Hanzlovič sa pýta odkial' máme údaj o množstve premávke áut, a tvrdí, že starosta je
jediný proti vybudovaniu mosta a on je zodpovedný za to, že most tu ešte nestojí.
Starosta odpovedá, že nikdy nebol proti vybudovaniu mosta, ale ochraňuje obec a chce aby
bola obec pripravená na veľkú premávku. Dnes obcou prejde 700 až 750 áut a bola
vypracovaná štúdia odborom dopravy Dolného Rakúska, kde je vypočítaný uvedený nárast za
niekoľko rokov. Starosta sa nedal vyprovokovať poznámkami pána Hanzloviča ohl'adom
mostu.
OZ súhlasí so stanoviskom zastupitel'stva Angem o termínovaní výstavby mosta po
dokončení diaľnice S8 a aby boli podmienky uznesenia Ol z marca 2013 uzatvorené
zmluvnou formou medzi BSK a obcou Záhorská Ves.
la: 6 poslancov
Neprítomný: O
Zdržali sa : 2 poslanci lp. Nechala, p. Danihel!
Proti: 1 poslanec lp. Hanlovičl

7.Informácie starostu
Starosta informoval, že rodinný dom na Družstevnej ulici bol už predaný p. Vaskovej, peniaze
sú na účte, Uherek sa ešte vybavuje ap. Zemanová položila zatial' sumu 5.000,- €
Obec by mala na základe Regionálneho úradu vykonať deratizáciu obecného majetku v sume
400.-€, ktorá sa vykaná už tento týždeň.
Obec požiadala Okresný úrad životného prostredia o výrub tují v rámci revitalizácie obce.
Nakoľko v obci máme občanov, ktorí uvedenej problematike rozumejú p. Zelenák ap.
Brezina urobili obhliadku, že sa len zrežú tuje, ktoré sa napadnuté plesňou a ktoré zavadzajú
pri doprave.
Ďalej ďakuje kul. komisii za pripravené kultúrne akcie - pamiatka zosnulých, Deň úcty
k starším. Akcia bola lepšie pripravená a zúčastnilo sa jej viacej dôchodcov.
Žiada občanov a poslancov. aby do 15. novembra 2013 dali občania návrh do rozpočtu obce

písomne. ~j r- cr



8.Žiadosti
Ing. Ivan Benek, Školská 146/1, Záhorská Ves žiada o odpredaj obecného pozemku pod
garážou p. Biesikovej, Boreckej a Ing. Beneka.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemkov parc. č. 4318/142 o výmere 30m2 p.
Biesikovej, 4318/145 o výmere 30m2 p. Benekovi a 4318/146 o výmere 28m2 p. Boreckej za
1,-€/m2. Uznesenie ku kúpnopredajnej zmluve bude prijaté až po doložení geometrického
plánu.
Za: 7 poslancov
Neprítomný: O
Zdržal sa : l poslanec lp. Biesik/
Proti: l poslanec lp. Hanzlovič/

Žiadosť Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 6 bytov v ZV, Školská
146/1, Záh.Ves žiada o odpredaj časti obecného pozemku parc. Č. 4318/140 cca 500 m2.
Na základe žiadosti obec nebude odpredávať pozemok, bude naďalej využívaný na základe
Zmluvy o výpožičke 1/20 II na dobu neurčitú. Pozemok sa môže využívať na účely detského
ihriska.

9.Rôzne - diskusia
p. Nechala žiada, aby bola riešená situácia ohľadom ničenia majetku na 21 BJ, niektorými
nájomníkmi. Na poslednej kontrole bolo dohodnuté, že sa zaistí plot proti psom.
Starosta informoval. že dnes boli zasielané listy všetkým nájomníkom a bránka je neustále
otvorená za čo si môžu nájomníci.
Starosta zabezpečí kontrolu bytov ap. Poláková podá informácie o neplatičoch 21 BJ
v 112014.
p. Borecká žiada orezať orech, ktorý je na obecnom majetku pri bytovke, lebo zasahuje do el.
vedenia. Starosta osloví p. Maky tu.
p. Brukkerová prizvala slečnu. Vajdečkovú aby urobila prezentáciu mažoretkového súboru
MERSI. Mažoretky reprezentujú obec Záhorská Ves na rôznych akciách a s dobrým
výsledkom umiestnenia. Finančné prostriedky vynaložené za minulý rok boli cca 10.000,-€
obec prispela sumou 2000,-€ a preto žiada OZ, aby z rozpočtu obce na rok 2014 boli súboru
pridelené fin. prostriedky na základe žiadosti.
p. Lisý Jozef informoval o výrube drevín a čistenia odvodňovacích kanálov. Musí sa osloviť
p. Vlček ohľadom vývozu zeminy bágrom.
p. Vajdečka - výbor FC bude usporiadať stolnotenisový turnaj dňa 26.12.2013 a silvestrovský
mini futbalový turnaj 31.12.2013.
p. Danihel Pavol odišiel o 20.30 hod. zo zasadnutia OZ.
David Malík a Natália Vajdečková oboznámili OZ s prípravou Mikuláša dňa 6.12.2013
a s prípravou Vianočných trhov v obci dňa 14.12.2013.
Mikuláš by sa mal uskutočniť pred budovou obecného úradu, zo Suchohradu sa zapožičia
pódium. zabezpečí sa ozvučenie, osvetlenie vianočného stromčeka, kostými.
Vianočné trhy sa budú konať v kul. dome so stánkovým predajom od 10.00 hod. Sprievodný
program začne o 14.00 hod., kde bude zabezpečený kul. program, Jednota dôchodcov na
Slovensku zabezpečia výzdobu a bude pripravené aj občerstvenie.

10.Schválenie uznesení
Pod číslom 108/2013 bolo prijatých 5 uznesení.
Za: 8 poslancov
Nepritomný: l poslanec lp. Danihel! _/



Zdržal sa: O
Proti: O

l1.Záver
Starosta ukončil zasadnutie OZ, pod'akoval všetkým prítomným za účast' na zasadnutí.

Zapísala: Antaličová Anna

Overili:
1. Malíková Gabriela iltv»::.:...K«~Q..f.1..~ !..4 .
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2. Hanzlovič František

Starosta obce
JUDr. Boris Šimkovič

V Záhorskej Vsi dňa 8.11.2013
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