
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves konaného dňa 08.12.2015

Prítomní: JUDR. Boris Šimkovič - starosta obce, Mgr. Rúth Kaderová - kontrolórka obce

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

Zapisovateľ: Michaela Danihelová

Overovatelia: Nechala Stanislav, Bartalský Peter

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Správa kontrolóra
4. Schválenie predaja pozemkov - Bobák Ján
5. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch
6. Návrh PHSR
7. Návrh dodatku Č. 3 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka

školských zariadení na území obce Záhorská Ves
8. Jeseň života - Návrh dodatku Č. 1 k VZN obce Záhorská Ves Č. 1/2014 o úhradách za sociálne

služby poskytované obcou Záhorská Ves
9. Správa nezávislého audítora a Výročná správa - na vedomie
10. Plat starostu obce
11. Rozpočtové opatrenia Č. 4
12. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
13. Informácie starostu obce
14. Žiadosti
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Schválenie uznesení
18. Záver

Zápis z rokovania

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných
a informovalo programe rokovania. Všetci poslanci súhlasili s uvedeným programom.
Starosta ďalej informoval, že ďalšie OZ sa bude konať 15.12.2015 o 17,00 hodine.

2. Kontrola úloh
Mgr. Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh
Uznesenie Č. 118/2011- splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá, spláca
Uznesenie Č. 122/2011- rokovanie s firmou Guram, s.r.o. - úloha trvá
Uznesenie Č. 46/2014 - zmluva so spoločnosťou Dicentra Sk a.s. - úloha trvá
Uznesenie Č. 74/2015 - Zmeny a doplnky Č. 2 ÚPN-O Záhorská Ves - úloha trvá

3. Správa kontrolórky
Mgr. Kaderová Rúth predniesla správu z kontroly verejných obstarávaní za rok 2014. OZ berie

na vedomie Správu z kontroly verejných obstarávaní. Za: 9 POSI~ ~



Predmetom ďalšej kontroly bola kontrola evidencie a prevádzky Multifunkčného ihriska
a Fitnescentra a výber poplatkov za 3. štvrťrok 2015. OZ berie na vedomie Záznam o výsledku
následnej finančnej kontroly evidencie a prevádzky MI a Fitnescentra a výber poplatkov za 3.
štvrťrok 2015. Za 9 poslancov.

4. Schválenie predaja pozemkov - Bobák Ján
OZ v Záhorskej Vsi schvaľuje na základe vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže odpredaj
majetku obce Záhorská Ves zapísaných na LV 1097 pozemky registra "E" v katastrálnom
území obce Záhorská Ves:
Par.č. 1628 3812 m2 trvalé trávnaté porasty
Parc.č. 1638 583 m2 trvalé trávnaté porasty
Parc.č. 1637 737 m2 trvalé trávnaté porasty
Parc.č. 1639 2967 m2 ostatná plocha
Parc.č. 1641/1 1737 m2 vodné plochy
Parc.č. 1642/3 13588 m2 orná pôda
Parc.č. 1621/1 1715 m2 ostatné plochy
Parc.č. 1626/1 526 m2 zastavané plochy a nádvoria
Parc.č. 1626/2 467 m2 zastavané plochy a nádvoria
Parc.č. 1627 144 m2 trvalé trávnaté porasty
Parc.č. 1640/1 432 m2 orná pôda
Parc.č. 1642/2 263 m2 zastavané plochy a nádvoria
Parc.č.1630 1205 m2 orná pôda
Jánovi Bobákovi, nar. 06.10.1962, bytom: 90062 Kostolište 26 za sumu 30000,00 €. Za : 8
poslancov, Proti: 1 poslanec lp. Danihel Pavol/.

5. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch
OZ berie na vedomie návrh VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch. Návrh bude
vyvesený na úradnej tabuly 15 dní na pripomienkovanie.

6. Návrh PHSR
Kontrolórka obce osloví okrem poslancov OZ aj Základnú a Materskú školu, Jeseň života, aby
dali svoje návrhy do PHSR, ktorý sa bude vypracovávať do roku 2020. OZ berie na vedomie
návrh PHSR.

7. Návrh dodatku Č. 3 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na
žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves
OZ berie na vedomie Návrh dodatku č. 3 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves. Návrh bude vyvesený
na úradnej tabuly 15 dní na pripomienkovanie.

8. Jeseň života - návrh dodatok Č. 1 k VZN obce Záh.Ves č. 1/2014 o úhradách za sociálne
služby poskytované obcou Záhorská Ves
OZ berie na vedomie návrh dodatku č. 1 k VZN obce Záh.Ves č. 1/2014 o úhradách za sociálne
služby poskytované obcou Záhorská Ves. Návrh bude vyvesený na úradnej tabuly 15 dní na
pripomienkovanie.

9. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2014 a Výročná správa obce za rok 2014
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2014. Za 9 poslancov. OZ berie na vedomie Výročnú správu obce za rok
2014. Za 9 poslancov.

10. Plat starostu obce
Finančná komisia doporučuje schváliť plat starostu obce nasledovne: v zmysle ustanovenia §
4 ods. 4 zákona č. 253/2004 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí~~y--



a primátorov v znení neskorších predpisov vo výške 2 889,OOť. S účinnosťou od 28.11.2015.
Za 9 poslancov.

11. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
Ing. Bartalská predniesla návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2015 nasledovne:

Úpravy v príjmovej časti: Pôvodný rozpočet 4. úprava Rozdiel

Výnos dane z príjmov 420000,00 465057,00 45057,00

Z prenájmu neb.priestorov 21BJ 1000,00 1300,00 300,00

Prenájom hrobové miesta 2800,00 2900,00 100,00

Správne poplatky 5000,00 8200,00 3200,00
Pokuty obvodný úrad 50,00 65,00 15,00
ZS KSUasistent učiteľa 2600,00 5460,00 2860,00

Dotácia matrika 1833,00 1864,69 31,69

SPOLU - bežné príjmy 1130692,00 1182255,69 51563,69

SPOLU - kapitálové príjmy 500,00 500,00 0,00

0,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 159000,00 159000,00 0,00

Úpravy vo výdavkovej časti: Pôvodný rozpočet 4. úprava Rozdiel

Stravovanie dôchodcovia 13 000,00 16600,00 3300,00
Rekonštrukcia strechy OÚ 0,00 28783,18 28783,18
Uhranská perla príspevok 1500,00 1830,00 330,00

Odmeny poslanci OZ 6000,00 8700,00 2700,00

SPOLU - bežné výdavky 753614,00 826449,92 35113,18

SPOLU - kapitálové výdavky 145900,00 108177,26 0,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30835,00 30835,00 0,00

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2015. Za 9 poslancov.

12. Návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018
Členovia DHZ sa vyjadrili k navrhovanej dotácií pre hasičov a vysvetlili, že potrebujú ešte na
rok 2016 dotáciu navýšiť nakoľko prechádzajú do skupiny "B" , kde je povinná základná
výbava, ktorú si musia členovia DHZ zakúpiť. Pani Annušová Mária sa informovala, či sa
nemôže Jednote dôchodcov ešte navýšiť dotácia na požadovanú sumu. Finančná komisia ešte
raz prehodnotí žiadosť DHZ a ostatných spolkov do budúceho OZ.
OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu obce Záhorská Ves na rok 2015 a viacročného rozpočtu
na roky 2017-2018 /vyvesený na úradnej tabuli OÚ a na internetovej stránke obce/, Za 9
poslancov. OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu

obce ZáhorskáVes na rok 2015 a viacročnému rozpočtu na roky 2017-~~ J



Starosta podal poslancom informáciu, že hneďv januári sa ide podať žiadosť na Ministerstvo
vnútra na rozšírenie kamerového systému. Ak by sme dotáciu dostali vykoná sa rozpočtové
opatrenie na spoluúčasť počas roka 2016. Ešte treba doplniť do návrhu rozpočtu výdavky na
doplnok ÚPN obce.

13. Informácie starostu obce:
V prvom rade starosta obce poďakoval poslancom za doterajšiu spoluprácu, nakoľko sa v
roku 2015 urobilo kus práce v obci, komisiám ako fungujú zmenilo sa to k lepšiemu
Hasičská zbrojnica: starosta sa zatiaľ len ústne dohodol s pani Pažičanovou, že ak bude
dobré počasie sa v mesiaci február-marec 2016 začne výstavbe zbrojnice v sume cca.
40 OOO€, ako odplatu za postavenie hasičskej zbrojnice by chceli, aby im obec vyšla
v ústrety v zmene ÚPN obce a to, že sa zmení priemyselná zóna v bývalej Radome na
bytovú zónu (IBV)
Dicentra: má hradiť doplnok ÚPN ide o výstavbu bytových jednotiek na pravej strane von
z obce, smerom na Malacky (zmena bude od p. Beutelhauserovej až po plynovú stanicu)
Starosta sa vrátil k minulému OZ, kde rodina Lisá obvinila starostu obce, že dal súhlas
Potovnfkorn na strieľanie v intraviláne a bola na OÚ podaná sťažnosť na deň 07.11.2015
kedy mali poľovnfci poľovačku. Poľovnícke združenie napísale prehlásenie, že poľovačka
bola vykonaná v zmysle zákona o poľovnictve č. 33/2009 v časti Pašoviská. Starosta obce
nevydáva súhlas na vykonanie poľovačky. Pani Lisá, žiada aby sa v obecnom rozhlase
vyhlásil vždy termín poľovačky starosta s týmto súhlasí a dodal, že sa v revíre Pašoviská
nebude strieľať len duriť.
Odpad - na obecnom úrade bude od 09.12.2015 kontajner na veľkoobjernový odpad
a drobný stavebný odpad. Na veľký stavebný odpad sa musia občania zaobstarať
kontajner na vlastné náklady. Obec musí zakúpiť aj váhu na stavebný odpad podľa
nového zákona.
Unimobunka na kompu - už prebehlo výberové konanie, kde vyhrala firma FAGUSSK,
s.r.o. Bytča v sume 6799,20 €. Ešte sa k tomu zakúpi nábytok. Dodaná bude do šesť
týždňov. Cesta na kompe je urobená, ešte sa musí vykonať vodorovné dopravné značenie
podľa projektu, ktoré musí schváliť dopravný inšpektorát.

14. Žiadosti
Západoslovenská distribučná a.s. žiadosť o predbežný súhlas na výstavbu transformačnej
stanice: OZ vydáva predbežný súhlas k odpredaju časti obecného pozemku v kat. území
Záhorská Ves, parc.č. 702/3 registra "C", číslo LV 1097, výmera 32 m2

, ulica Pri Barine, kat.
územie Záhorská Ves, parc.č. 702/3 registra "E", číslo LV 1097, výmera 24 rrr', Veľká ulička
k výstavbe transformačnej stanice na základe vypracovanej projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie a stavebné povolenie pripravovanej stavby BA_Záhorská Ves,
rozkruhovanie TS, VNK, NNK pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, Bratislava,
ktorý treba k vypracovaniu geometrického plánu a znaleckého posudku. Za 9 poslancov.
OZ vydáva predbežný súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch zapísaných na LV
Č. 1097 v katastrálnom území obce Záhorská Ves, ktorých vlastníkom je Obec Záhorská Ves
a to pozemky: Registra "E" parc.č. 4329/1, 626, 625/3, 700/1, 695, 696, 702/3, 955/1, 702/3,
1519/1, 1522/4, 1522/6, 1522/1, 758, 957/3. Registra "C" parc.č. 702/15, 702/3 k uloženiu
elektrického vedenia na základe vypracovanej projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie pripravovanej stavby BA_Záhorská Ves, rozkruhovanie TS,
VNK, NNK pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, Bratislava, ktorý treba
k vypracovaniu geometrického plánu a príprave zmluvy o zriadení vecného bremena: Za 9

poslancov. <:' ~LJ



Lesné a pozemkové spoločenstvo urbár Záhorská Ves žiadosť o súhlas k odpredaju
pozemkov v spoločnej nehnuteľnosti - OZ berie na vedomie žiadosť Lesného s pozemkového
spoločenstva urbár Záhorská Ves o vyslovenie súhlasu k odpredaju pozemkov spoločnej
nehnuteľnosti v intraviláne obce vedenej na LV Č. 1218. Podpísanie súhlasu podmieňuje
zaslaním ponuky - ceny na odpredaj pozemkov v intraviláne, ktoré obec udržiava, resp. ich
bezodplatným prevodom na obec. Za 9 poslancov.

15. Rôzne
Pán Jozef Grujbár odstupuje ako člen z komisie životného prostredia, nakoľko podľa jeho
názoru táto komisia nefunguje vážne a zároveň aj pán Jozef Lisý z osobných dôvodov
odstupuje z tejto komisie. Starosta im poďakoval za doterajšiu spoluprácu.
Pán Bajtek sa informoval na Lekáreň v obci - firma nájom pravidelne platí, starosta má ešte
jednu ponuku na Lekáreň z Malaciek ale firma Pharmassit, s ktorou máme podpísanú zmluvu
sa vyjadrila, že čaká na súhlas BSKa štátnej kontroly. V priebehu mesiaca január 2016 by sa
mala prevádzka otvoriť. Ak do konca roka sa prevádzka neotvorí osloví sa druhý záujemca.
Likvidácia smetiska otázka od pána Jozefa Grujbára - smetisko sa nezlikvidovala, nakoľko
firma Stavebná mechanizácia, Žilina nesplnila zmluvu o dielo a smetisko do 30.11.15
nezlikvidovala, Enviromentálny fond nám peniaze nezaslal. Obec prišla o peniaze za
vypracovanie a podanie žiadosti na Enviromentálny fond.
Pán Bajtek sa informoval za rampu pri kompe - starosta napíše list na Povodie Moravy, aby
sa stala rampa na hrádzi prechodnou.
Pani Bc. Gabriela Malíková poďakovala všetkým účinkujúcim za Mikuláša a zároveň všetkých
pozvala na vianočné trhy, ktoré sa budú konať 20.12.2015.
Pani Ing. Bartalská Mária navrhla pozvať na budúce OZ 15.12.15 zástupcov firmy Nafta Gbely
a poďakovať im za doterajšiu spoluprácu. Teraz zafinancovali 40 javorov do obce, ktoré sú už
zasadené.

16. Diskusia:

Pani Blašková poprosila starostu obce, aby napísal na riadlteľstvo pošty či sa nedá predlžit otváracia
doba napr. v stredu do 19,00 hod. alebo v sobotu doobeda, nakoľko sa nemajú niektorí občania
možnosť dostať na poštu v obci.

17. Schválenie uznesení: OZ schvaľuje prijaté uznesenia: počet 12. Za 9 poslancov.

18. Záver: starosta ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným za účasť.

Peter Bartalský

Zapísala: Michaela Oanihelová

Overovatelia: Stanislav Nechala

V Záhorskej Vsi, dňa 08.1Z.2015 ~ ~L~
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