
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 6.5.2013 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Orgoňová Stanislava _za OCÚ

Poslanci: Biesik Peter. JUDr. Repár Milan. PhDr.Brukkerová Darina, Danihel Pavol, Vajdečka
Miroslav, Peter Matejov
Ospravedlnení: Nechala Stanislav /PN/. Malíková Gabika

Zapisovateľ: Orgoňová Stanislava
Overovatelia zápisnice: Hanzlovič František. Vajdečka Miroslav
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

I. Otvorenie
') Kontrola úloh

3. Informácia o zmene VZN 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

4. ENGINO A. - využitie pozemku pri železnici za JRD
5. Bezplatné preukazy cez kompu - predlženie na jeden rok
6. Informácie starostu obce
7. Rôzne - diskusia
8. Schválenie uznesení
9. Záver

Zápis z rokovania:

Otvorenie

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

Kontrola úloh - Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh
Uzn.118/20 II - splátkový kalendár p. Klačanského - spláca, úloha trvá do 03.10.2014
Uzn.1 03/20 II - predaj RO Zuzanka cenu 60 000 E - úloha trvá
Uzn. 122/20 II - rokovanie s firmou GURAM - úloha trvá
Uzn. 23/2013 - prihlásenie FC do 5. ligy dňa 06.05.2013 - úloha trvá
Uzn. 28/2013 - OZ súhlasí s bezodplat. Prevodom SCO - ZV ,.opevnenie 44" _ úloha splnená
poplatok 33 E bude treba zaplatit'

Uzn. 31/2013 - deratizácia hlodavcov v obci - úloha trvá /2.kolo 15.5.2013/
Uzn. 32/2013 - výberové konanie pre realizáciu ciest - 7 prihlásených _ 13.5.2013 výberové

konanie na cenu

Uzn. 33/2013 - kontrolný deň na cesty - Školská. Zákostolie úloha trvá, termín 31.05.2013
- starosta tam spolu so zástupcami firmy bol, dohodli sa, že opravia praskliny na Školskej,
v Zákostolí je minimálna škoda

Uzn. 34/2013 - vypracovanie Dopravno-stavebnej technickej štúdie o dopade výstavby mostu na
infraštruktúru obce - starosta bol v Doprastave vo firme, ktorá štúdie robí, stoj í to 6-7 tis.E , neoplatísa nám to robiť

l
,,,

/ .~. ~- ..~... - ~.
' '-- ..

-----~



2

Uzn. 35/2013 - rozšírenie vybavenia Fitnescentra - termín do 30.06.2013 _ úloha trvá
treba niečo vybrať aj pre mužov - .robot:' na posil'ňovanie

Informácia o zmene VZN 2/2012
Prokurátor napadol naše VZN, prepracováva sa

bude sa meniť daň za psa

fekál - poplatok za fekál, je to protizákonné, tento poplatok bude premietnutý v novom VZN
o priestupkovom konaní

Bezplatné preukazy na kompu
predÍženie platnosti kartičiek na kompu

Uzn. 42/2013 - OZ schval'uje bezplatný prevoz kompou pre občanov s trvalým pobytom
v Záhorskej Vsi po splnení všetkých podmienok
Za: 7 poslancov, neprítomní: 2 poslanci

Informácie starostu

- stavanie máje - starosta poďakoval mažoretkám, hasičom a zamestnancom OÚ
otázka je, či na budúci rok sa všetci spoločne dáme do toho, treba dať do rozpočtu peniaze na to,
aby to malo nejakú úroveň

- bol tu na návšteve p. Ábel - viceprezident PZ - riešila sa otázka policajného zboru, starosta ich
informoval aj o drogách v obci. že nič sa v tejto oblasti nerobí

- bolo sedenie s pani Blažíčkou ohľadne škôlky, ktorá v rámci systémového riešenia okresu nám
poradila, že by sme mali požiadať o peniaze na projektovú dokumentáciu na výstavbu škôlky,
starosta ju poveril, aby vypracovala žiadost', zatial' to nič nebude stáť.

- upratovanie v obci - zúčastnilo sa ho cca IO I'udí v Zákostolí ,školská bytovka cca 5, 15 I'udí
v intravi láne obce Najhoršia situácia je za ihriskom. Aj na jeseň bude upratovanie, ale malo by so do
toho zapojiť viacej ľudí

- zobrali sme 9 ľudí na verejnoprospešné práce v obci, platit' ich bude ÚPSVaR Malacky

- starosta bol na stretnutí s p. Frešom, sľúbil, že najprv bude vybudovaná infraštruktúra v obci a až
potom bude most

- menilo sa lano na kompe. všetky 3 podľa noriem EÚ

- hlásnik - bude systémovo roznesený, bude sa tlačiť 700 ks

- označuje sa Záhorská Ves značkou označenia obce pri colnici

- bola voľba riaditeľky, jediný uchádzač bola pani Pupíková, ktorá nastúpi do funkcie od 1.7.2013

- deratizácia - vykonala sa v obci, 15.5.2013 bude zopakovaná
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- komáre - písal sa list p. Frešovi, je to neúnosné, uvidíme ako sa to bude riešiť

- žiadosť mažoretkový súbor Merci - úhrada nákladov na autobus do Prahy 750 E - mažoretky sú
veľmi úspešné, reprezentujú našu obec a preto by sme ich mali podporiť
- p. Hanzlovič - malo by sa deťom prispieť aj na nejaké občerstvenie
Uzn. 43/2013 OZ schvaľuje na základe žiadosti Mažoretkového súboru Merci preplatenie
autobusovej dopravy a preplatenie výdavkov na občerstvenie na finále do Prahy v sume 1.000 €.
Za 6 poslancov, 2 neprítomní, I sa zdržal

- žiadosť p. Engina A. o prenájom pozemku pri železnici
najprv si ho treba vypočuť. aby nám podrobnejšie vysvetlil svoj zámer,

- pán Hanzlovič sa opäť pýtal, ako to bolo s výberovým konaním na cesty Školská a Zákostolie,
prečo sa muselo robiť nové výberové konanie a prečo boli ceny navýšené, ked' prvá ponuka bola na
asfalt, ktorý je drahší ako betón. Prečo nebola v projektovej dokumentáci i daná aj karirohož a prečo
na tento nedostatok nepoukazoval stavebný dozor.
Starosta mu na to povedal. že výberové konanie bolo na betónku, nie na asfaltku, preto bolo zrušené
a muselo byť nové
- prebehla diskusia do ktorej sa zapojila aj pani Klenková dosť nevhodným spôsobom, bola
napomenutá starostom za vulgárny slovník

- futbal v obci - p. Vaj dečka - v piatok bola schôdza všetko je vybavené, "A" mužstvo bude
prihlásené do V. ligy
- p. Konečný - treba dať do poriadku papiere, p. Konečný stále vystupuje ako štatutár voči zväzu,
treba to zmeniť a nahlásiť tam zmeny, aby bola akceptovaná prihláška. Musia to urobiť funkcionári
klubu. nie OCÚ!
- od 1.6.2013 sa začína hrať

- p. Matejov - v KD v Záhorskej Vsi prebehla celoslovenská tanečná súťaž v spoločenských tancoch
Bolo tam okolo 40 párov, p. Pupík Rastislav z našej obce sa 2x umiestnil na úspešnom 3. mieste.

- slečna Drozdová - potrebuje mať na colnici sprístupnené záchody, robí rekonštrukciu priestorov,
aby to vyhovovalo požiadavkám
- starosta to vyrieši s Katkou Búdovou

- slečna Drozdová - či nie je možné znížiť istinu na 3 mesiace, zaplatila už 6 mesiacov, ale vera
peňazí investovala do rekonštrukcie a potrebovala by ešte peniaze.
- po diskusii pani Brukkerová navrhla, aby si to dala písomne, bude sa o tom rokovať nabudúce

- odpredaj domov po vypracovaní znaleckých posudkov
dom na Stupavskej ulici - p. Uherek Rastislav za 13.500 €
Uzn. 44/2013- OZ schvaľuje odpredaj nehnutel"nosti
Za: 5, zdržali sa: 2, neprítomní:2

Dom na Družstevnej ulici - p. Yasková za 12.300 €
Uzn. 45/20 I3 - OZ sch varuje odpredaj nehnuteľnosti
Za: 6, proti: I lp. Hanzlovič/, neprítomní: 2
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Dom na Poľnej ulici - rodina Zemanová - za 7.500 E
Uzn. 46/2013 - OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti
Za: S, proti 2 lp. Danihel, p. Hanzlovič/, neprítomní: 2
Starosta informoval, že odpredaj majetku musí schválil' 2/3 väčšina, čo S hlasov poslancov nie je
a dá to na budúce zastupiteľstvo znovu do programu.

Pán Danihel Pavol: "starosta dal na prehodnotenie faktúru od p. Fuseka" za elektroinštalačné práce.
Pán Fusek dal faktúru za materiál a za prácu na kompe, je to veľmi vysoká suma, materiál je jedna
vec, ale cena práce 840 E za 14 žiaroviek, ktoré vymenil max. za 6 hodín je veľmi veľa.
- po diskusii sa rozhodlo, že obec si nakúpi materiál a na práce sa bude predkladal' ponukový list

Uzn.47/2013 OZ schvaľuje návrh, že všetky ponuky práce vobci v oblasti údržby v hodnote nad
400 E, bude schvaľovať finančná komisia, ktorá bude následne OZ informoval' vždy na najbližšom
zasadn utí.
Za: S, proti: 2 lp. Matejov, Hanzlovič/, zdržal sa: O, neprítomní: 2

Prijatie uznesení
V priebehu rokovania bolo prijatých 6 uznesení.

9. Záver:
Pán starosta ukončil zastupitel'stvo a poďakoval prítomným za účast'.
Zapísala: Orgoňová Stanislava

Overovatelia: p. Vajdečka Miroslav
p. Hanzlovič František

V Záhorskej Vsi, dňa 15.05.2013

.: q. v.
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