
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 7.9.2015 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Orgoňová Stanislava-
za OCÚ
Poslanci prítomní: Bajtek Andrej, Bartalská Mária Ing., Bartalský Peter, Danihel Pavol, Havrilová
Zuzana, Malíková Gabika, Nechala Stanislav
Neprítomní: p. Annušová Mária, p. Pupík Rastislav
Zapisovatel': Orgoňová
Overovatelia zápisnice: p. l-Iavrilová, p. Ing. Bartalská
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

I. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Plán kontrol na 2. polrok 2015
4. Správy komisií
5. DICENTRA
6. Informácie starostu obce
7. Žiadosti
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesení
II. Záver

Zápis z rokovania:
Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania. P. Havrilová a p. Nechala mali k programu doplňujúce pripomienky, pani
Havrilová mala pripomienku k zápisnici zo dňa 7.7.2015, p. Nechala k vol'be predsedu kultúrno-
športovej komisie
- tieto pripomienky sa doplnili do programu rokovania
bod 3 "Plán kontrol" sa po dohode s p. Bartalskou a Kaderovou vypustil

p. Grujbár - priniesol ukázať vyznamenania a poďakovania hasičom zo strany štátu, obce, vyzdvihol
dôležitosť Dl-IZ v obci

Kontrola úloh
Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh

Uzn. 118/20 II - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá, spláca
Uzn. 122/2011 - rokovanie s firmou GURAM,s.ľ.o. - úloha trvá
Uzn. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRA SK a.s. - úloha trvá
Uzn. 6/2015 - Kornunitný plán sociálnych služieb - úloha splnená
Uzn 56/2015 - Znalecký posudok na pozemky pre firmu Bowix - úloha splnená
Uzn 59/2015 - audit verejného osvetlenia - úloha splnená
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Plán kontrol na 2. polrok - vypÚšťa sa po dohode s pani Ing. Bartalskou a p.Kaderovou z dôvodu
dovoleniek

Správy komisií

p. Ing. Bartalská - finančná komisia cez dovolenkové obdobie nezasadala
p. Danihel predseda stavebnej komisie predniesol správu O činnosti za uplynulé obdobie
byt na zdravotnom stredisku - navýšia sa náklady cca o 100 E, nakoľko bola poškodená podlaha pod
linoleom
p. starosta sa poďakoval p. Danihelovi za podporu pri prípade Turzová- Vidová
kultúrno-športová komisia - starosta zhrnul podujatie "Uhranský somíc - akcia sa vydarila, všetci
poslanci priložili ruku k dielu, za čo im starosta poďakoval a vyzdvihol spoluprácu všetkých
spolkov v obci

p. Nechala: návrh, aby sa za predsedkyňu KŠK vrátila p. Havrilová, navrhol hlasovať
p. Bajtek - momentálne chýbajú 2 členovia
starosta - rozhodne sa na rade, nemám dôvod men iť názor
p. Nechala: mala by byť zvlášť komisia životného prostredia
starosta: záleží všetko od toho, ako sa rozhodne na rade ohl'adne členov. takéto veci treba pripraviť
na rade a nie na OZ

p. Havrilová

Návrh - žiada upraviť /vylúčiť/ zo zápisnice zo dňa 7.7.2015 vyjadrenia občana Petra Líma, ide
o nepodložené a zavádzajúce informácie. Komentovala to aj p. Viera Límová, matka a tvrdila, že sú
to klamstvá. Rodinné spory nemajú byť čo predmetom zápisníc z rokovaní OZ. SÚ to klamstvá
a kompromitovanie mojej osoby.
Starosta: bolo to v rámci diskusie, nebolo to po OZ, pán Lím si na tom trval, aby to bolo v zápisnici.
Zmeniť to nie je problém, treba to odhlasovať
l-Iavrilová: Ďalej žiada o okamžité stiahnutie a prepísanie zápisnice. A navrhuje, aby rodinné spory
neboli predmetom zápisníc.

Informácie starostu

Bude sa robiť zmena Územného plánu - doplnok, hradiť to bude firma Dicentra, urobí sa nová
zml uva
Zároveň treba porozmýšľať nad tým, ktoré veci treba dať do Územného plánu, bude verejné
zasadnutie občanov
- treba otvoriť otázku zberného dvora

p. Pažičanová
spoluvlastníčka objektu Radoma. v areály Radomy chcÚ vybudovať komplex bytov
mala by sa urobiť zmluva o spolupráci s Obecným Úradom Záhorská Ves
Firma p. Pažičanovej nám vybuduje novú požiarnu zbrojnicu v hasičskej jame aj projektovú
dokumentáciu, základy by vybudovala r. Bartalská IPeter, Milani
Tiež táto firma bude platiť zmenu Územného plánu
OZ uzn. Č. 66/2015 súhlasí so spoluprácou sp. Pažičanovoul zástupkyňou bud. spoločnosti
Moraviapark/, ktorá má záujem vybudovať novú hasičskú zbrojnicu v obci Záhorská Ves
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Situácia ohľadne migrantov - starostovia malackého okresu zvolali krízový štáb, kde lin bola
vysvetlená situácia stanového tábora v Malackách - len cvičenie

Prebehla diskusia - Záhorská Ves nemá nijaké priestory, kde by mohli byť umiestnení migranti

Nafta a.s. - na vlastné náklady nám opraví cestu Pri 2. kaplnke v termíne od 21.9.20 15 cca l mesiac

Získali sme 6000 E na plot do kostola od Nadácie SPP

"Naj dedinka" - dotácia 1.000 € na rozvoj obce, do budúceho OZ treba premyslieť na čo sa peniaze
použijú, zodp. Ing. Bartalská - finančná komisia

Kamerový systém vobci - bol podaný projekt na Ministerstvo vnútra na 27000 €, s 5 %
spoluúčasťou obce

- starosta prečítal ďakovný I ist od arcibiskupa, za starosti ivosť o farnosť

- V KD sa urobila komplet elektroinštalácia v sume 2900 €

Výzva na zateplovanie budov - obecný úrad alebo KD, keď sa projekt podá, treba zaplatiť firme
P4U 990 €

Plot na cintoríne - musí sa urobiť, v rozpočte cca 5000 € na plot

Úprava smetiska - ešte 112 sa musí uhrnúť

Bol vypracovaný znalecký posudok na predaj pozemkov firme Bowix, cena posudku 24 600 €, cena
za l m2 0,87 € Ipreberie sa na radel

Osvetlenie v obci - audit verejného osvetlenia firmou ENEL - Ing. Šátek 1164 svietidiel! úspora by
bola len 29% pre firmu. nezdá sa im to efektívne, projekt ale vypracujú a tiež aj pani Jánošová
z firmy SolarEnergia s.r.o. a do budúceho OZ by mali vypracovať návrh, či pôjdu do toho alebo nie

Diskusia: p. Havrilová Školská a Sokolská ulica cesta, je tam na jednom mieste zdvihnutá cesta,
kedy sa to bude riešiť,
Starosta: bude sa to riešiť teraz na jeseň, je možné, že to po ochladení klesne. Nie je to nebezpečné,
retardér je na spomalenie jazdy

Schválenie uznesení a závet·

V priebehu rokovania bolo prijaté l uznesenie

Pán starosta ukončil zastupitel'stvo a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Orgoňová Stanislava



Overovatelia: Ing. Bartalská Mária
p. Havrilová Zuzana
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V Záhorskej Vsi, dňa 18.9.2015
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