
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 26.1.2016

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolór obce
Poslanci: Bajtek Andrej, Havrilová Zuzana, Danihel Pavol, Annušová Mária, Bartalský Peter,
Bc. Malíková Gabriela, Nechala Stanislav, Ing. Bartalská Mária.
Neprítomní: Pupík Rastislav
Overovatelia zápisnice: Bajtek Andrej, Ing. Bartalská Mária
Zapisovateľ: Antaličová Anna

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Správa kontrolóra
4. PHSR2015 - 2022
5. Správy komisií
6- lekáreň
7. Informácia starostu
8. Žiadosti -diskusia
9. Schválenie uznesení
lO. Záver

Zápis z rokovania
Otvorenie zasadnutia

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

Mgr.Kaderová Rúth žiadala doplniť bod programu o schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2016.

2. Kontrola úloh
Mgr. Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh

Uznesenie 118/2011-splátkový kalendár p.Klačanského - úloha trvá
Uznesenie 122/2011- rokovanie s firmou GURAM, s.r.o. -úloha trvá
Uznesenie 46/2014 - zmluva so spoločnosťou DICENTRASKa.s. - úloha trvá
Uznesenie 74/2015 - vypracovanie dodatku č.2. zmeny a doplnky územného plánu - úloha trvá

3. Správa kontrolóra

Mgr. Kaderová Rúth oboznámila OZ o výsledku následnej finančnej kontroly. Vykonala sa kontrola
čerpania rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2015.

OZ berie na vedomie Záznam z kontroly čerpania rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2015.
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Pupík/



Mgr. Kaderová Rúth oboznámila OZ o výsledku následnej finančnej kontroly. Prebehla kontrola
nájomných zmlúv obce Záhorská Ves za nebytové a bytové priestory /stav k 31.08. 2015/

OZ berie na vedomie Správu O výsledku finančnej kontroly nájomných zmlúv obce Záhorská Ves Za
nebytové a bytové priestory /stav k 31.8.2015/
Za: 8 poslancov
Proti: Oposlancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec/p. Pupík/

OZ schvaľuje starostovi obce uzatváranie nájomných zmlúv na nebytové priestory najdlhšie na dobu 4
roky vrátane ich prípadného predlženie. Zároveň platí podmienka, že zmluva môže byť uzatvorená
najdlhšie do konca príslušného volebného obdobia starostu, čo zdôraznil starosta
Za: 8 poslancov
Proti: Oposlancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec/p. Pupík/

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
Za: 8 poslancov
Proti: Oposlancov
Zdržal sa: Oposlancov
Neprítomný: 1 poslanec/p. Pupík/

4. PHSR2015 - 2020

Po doplnení pripomienok a požiadaviek Základnej školy Záhorská Ves OZ schvaľuje PHSRobce
Záhorská Ves na roky 2015 - 2022.
Za: 8 poslancov
Proti: Oposlancov
Zdržal sa: Oposlancov
Neprítomný: 1 poslanec/p. Pupík/

5. Správa komisií

Finančná komisia: Ing. Bartalská Mária predniesla správy z kontrolnej činnosti a žiada, aby OZ
schválilo rozpočtové opatrenie Č. 1/2016, z dôvodu úpravy v príjmovej časti - výnos dane z príjmov
a úpravy vo výdavkovej časti - rekonštrukcia kúrenia KWS /havária/ a rekonštrukcia kúrenia KD
/haváriaj.

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie Č. 1/2016.
Za: 8 poslancov
Proti: Oposlancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec/p. Pupík/

Komisia životného prostredia: p. Bajtek Andrej spoločne s komisiou životného prostredia zhodnotili
situáciu životného prostredia v obci a rozhodli sa podať návrhy riešení.
Navrhuje starostovi obce osloviť úrad práce a vyžiadať si pracovníka na riadenie činnosti pracovníkov
VPP a ich využitie pri odstraňovaní nelegálnych skládok odpadu a údržbu odvodňovacích kanálov.
Starosta odpovedal, že v evidencii nezamestnaných nie je občan, ktorý by mal záujem vykonávať
takúto činnosť. Obec má koordinátora na papierové činnosť a on kontroluje a zadáva prácu. Obec
dostáva na nezamestnaných z Úradu práce Malacky ochranné pomôcky, pracovné náradie. Určil



zamestnanca OcÚ, ktorý bude vždy kontrolovať kde je neporiadok a čo treba na druhý deň upratať.
Komisia ŽP navrhuje písomne osloviť pána Hulína na odstránenie skládky zeminy pred jeho domom.
Starosta už pána Hulína oslovil a ten mu prisľúbil, že si zeminu odvezie.
p. Bajtek - komisia navrhuje, aby starosta spolu s finančnou komisiou a kontrolórom obce pripravili
na zasadnutie OZ sadzobník pokút za znečisťovanie obce skládkami odpadu a aj poplatky za zaberanie
miesta na verejných priestranstvách skládok stavebného a iného materiálu.
Ďalej navrhujú vyzvať majiteľov pozemkov, ktoré nie sú upravené, aby ich pravidelne aspoň kosili,
upozorniť ich na povinnosť majiteľov sa starať o svoje pozemky. Ďalej KŽPžiada odstrániť nelegálne
skládky odpadu na základe dodanej fotodokumentácie starostovi obce dňa 27.10.2015.

Stavebná komisia: p. Danihel Pavol zúčastnil sa pri vytyčovaní hraníc pozemkov p. Vidovej a Turzovej,
z dôvodu žiadosti p. Turzovej o umiestnenie vodomernej šachty na obecnom pozemku. Žiadosť bude
vybavená až po doložení geometrického plánu.
p. Danihel sa vyjadril k schvaľovaniu tohtoročného rozpočtu a žiada predsedníčku finančnej komisie
o vysvetlenie prečo neboli podielové dane zahrnuté do rozpočtu v plnej výške doporučenej
a oznámenej ministerstvom financií.
Ing. Bartalská odpovedala, že nevedeli presnú sumu, ktorú obec dostane a v mesiaci marec, kedy už
budeme vedieť o akú finančnú čiastku sa jedná by navrhla rozpočtové pravidlo na úpravu rozpočtu.

Kultúrno-športová komisia: Bc. Malíková Gabriela informovala OZ o akciách, ktoré sa konali v mesiaci
december 2015 - vianočné trhy, stolnotenisový turnaj, silvestrovský minifutbal v januári 2016
trojkráľový koncert a momentálne sa robí príprava plesu.

Starosta poďakoval predsedom komisií za správy.

6.Lekáreň
Starosta informoval OZ, že by sa mala už tento týždeň otvoriť prípadne od pondelka 1.2.2016.
Oficiálne mu ešte presný termín nikto nepovedal. Nájomca za prenájom nebytových priestorov už
niekoľko mesiacov platí.

7.lnformácia starostu
- Slovenská pošta - bol zaslaný list o zmenu otváracích hodín, odpovedali, že momentálne nemajú
finančné prostriedky a zamestnancov, ale určite sa budú snažiť, aby vyhoveli čo najlepšie zákazníkom.

- kúrenie v budove KWS u pána Kaderu - na základe havárie bol zakúpený nový kotol a urobené nové
rozvody, aby mal byt samostatné kúrenie. Ostatné nebytové priestory budú napojené na druhý kotol.

- ešte nie je vykonaná oprava kotla v kultúrnom dome.

- obec žiadala Okresný úrad životného prostredia Malacky, aby vyzvala Hydromeliorácie Š.p. vo veci
nápravy nečistenia melioračných kanálov v katastri obce Záhorská Ves. Obec môže správcovi
a vlastníkovi dať požiadavku na prečistenie tohto kanála. Ostatné vodné toky v katastri Záhorská Ves
sú v správe SVPŠ.p. Bratislava. Hydromeliorácie š.p. sú umelo udržiavaná inštitúcia.

-starosta podal žiadosť na Ministerstvo školstva vo veci zriadenia strednej školy v Malackách.
Ministerstvo odpovedalo, že náležitosti potrebné k zaradeniu školy do siete sú uvedené v § 16 zákona
č. 596/2003, samozrejme nevyhovelo, odporučilo OcÚ na BSK.

-obec žiadala listom Železnice SRo možnosti využitia výpravnej budovy Záhorská Ves ako
železničiarske múzeum. Železnice odpovedali, že výpravná budova je pre zabezpečenie činnosti
spojených s dopravnou cestou nepotrebná a neplánuje sa zriadiť múzeum. V súčasnosti nevyužívaná



budova je navrhnutá na odpredaj alebo prenájom. OZ schvaľuje napísať žiadosť o kúpu budovy
železničnej stanici.

-návrh na vybudovanie ľadovej plochy pre multifunkčné ihrisko - nie je vhodný, pretože je to drahé
(200 tis. EUR).

-verejné osvetlenie - starosta oslovil pána Maky tu z Plaveckého Štvrtka, pána Fuseka Ivana a
občanov zo Suchohradu, aby pripravili návrh zmluvy, kde budú navrhnuté finančné čiastky za opravy
lámp a rozhlasu. Bol vybraný pán Maky ta pretože bol najvýhodnejší.

-bola podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra - kamerový systém za 50.000-Eur.

8. Plán zasadnutí OZ
Ing. Bartalská Mária spolu s kontrolórkou vypracujú plán zasadnutí OZ na schválenie do 16.2.2016,

9.Žiadosti
Žiadosť p. Bertoviča o odkúpenie pozemku - musí byť vypracovaný geometrický plán, z dôvodu
požadovanej výmery, starosta pripomenul, že nesmie byť ohrozený lov rybárov.

Žiadosť pána Kaderu - oprava kúrenia sa uskutočnila a v rozpočte by sa malo počítať s výmenou
okien zatiaľ na byte p. Kaderu, neskôr v celom objekte.

Diskusia
p. Annušová žiada či by sa kontajnery od pošty nedali dať späť do uličky Lucie Poppovej. Starosta
odpovedal nie je tam priestor, lebo je tam vchod do záhrady a rodinného domu.
Ing. Bartalská žiada o výmenu verejného osvetlenia u p. Valenta Za sýpkou.
p. Malíková verejné osvetlenie nesvieti ani na rohu ulice Pri prvej kaplnke a žiada riešiť odvod
dažďovej vody pri p. Macejovej.
p. Nechala - na Školskej ulici bola porucha vody čo bude s neupraveným terénom. Starosta - BVS
musí dať cestu do pôvodného stavu.
p. Hanzlovič - sa pýta na firmu Guram a na likvidáciu smetiska. Starosta informoval, že firma Guram
ma vydané územné rozhodnutie, ale stále čaká na vyjadrenie životného prostredia. Firma stále
pracuje na projekte, v prípade, že sa to nepodarí môže byť vybudovaný zberný dvor. Likvidácia
smetiska -bolo výberové konanie na firmu, ktorá smetisko zlikviduje. Firma bola vybraná, ale
nedohodla sa s ASOU Zohor, kde sa mal odpad odvážať.

10. Schválenie uznesení:
OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet 6.
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Pupíkj

11. Záver
Starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť .....---7
Zapísala: Antaličová Anna /

Overovatelia: Bajtek Andrej

"/

Ing. Bartalská Mária
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