
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 3.2.2014 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth ~ kontrolórka obce, Orgoňová Stanislava ~
zaOcÚ
Poslanci: JUDr. Repár Milan, Hanzlovič František,PhDr. Brukkerová Darina, Danihel Pavol, Biesik
Peter, Nechala Stanislav, Vajdečka Miroslav
Ospravedlnení: Matejov Peter IPNI, Malíková Gabika Iprišla o 18.001

Zapisovatel': Orgoňová
Overovatelia zápisnice: PhDr. Brukkerová Darina, Vajdečka Miroslav
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

I. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Žiadosti ~ vchodové dvere do kostola
4. Informácie starostu obce ~ bezpečnostná situácia, projekty Ináučný chodník, MŠ,

revitalizácia centra obce, mostl, rod. Zemanová ~ rodinný dom, kamery, fitnes
S. Rôzne - diskusia
6. Záver

Zápis z rokovania:

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

Ad 2 Kontrola úloh
Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh

Uzn.l 03/20 II - predaj RO Zuzanka za cenu 60 000 € - úloha trvá
Uzn. 118/2011 - splátkový kalendár p. Klačanského - úloha trvá do 3.10.2014
Uzn. 122/2011 - rokovanie s firmou GURAM - úloha trvá

Starosta predniesol návrh na zmenu uznesenia 103/20 II vzhl'adom k tomu, že je potrebné, aby také
zariadenie zostalo v majetku obce.

Uzn.č. 1112014 - OZ ruší svoje rozhodnutie o ponuke RD Zuzanka na predaj vzhľadom
k zmene plánovaného využitia objektu obcou
Za: 7 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 2/p. Matejov, p. Malíková!
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Ad 3 Žiadosti

_ Žiadost' o finančný príspevok na vchodové dvere do kostola
Starosta: Pán. farár bude oslovený, aby predložil súpis plánovaných prác a ponuky. OZ je k
žiadosti naklonené, ale je potrebné žiadosť podrobnejšie rozpísať.
P. Repár - označiť konkrétnu výšku príspevku, zo žiadosti to nie je jasné celkový objem nákladov.

- Žiadosť p. Sobolič:

VZD.Č. 14/2013 - OZ súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku par. č. 702/15 zast.plocha
v kat. území obce Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je Obec Záhorská Ves zapísaná na LV
1097, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom, IČO: 305219.
Podl'a geometrického plánu 32635222-4312013 sa odčleňuje z parc. č. 702/15 do parc. Č. 184/2
výmera 2 ml za cenu l,-EUR/ml t.j. spolu 2,-EUR kupujúcemu JUDr. Sobolič Igor,
oar.16.2.1950, bytom Lucie Poppovej 481/33,90065 Záhorská Ves podl'a ust. § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci - z dôvodu hodných osobitného zreteľa a to je, že
pozemok sa nachádza pod rodinným domom a využitím tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou
rodinného domu.
Náklady spojené s prepisom hradí kupujúci.
Zodpovedný: starosta obce

Za: 6 poslancov
Neprítomní: 2/p. Matejov, p. Malíková!
Zdržal sa: lip. Danihel!
Proti: O

-Žiadosť: o predaj rodinného domu; rodina Zemanoyá
Uznesenie č. 15/2014 - OZ schval'uje odpredaj nehnutel'nosti - rodinný dom s prislušenstvom
na ul. Pol'nej č.308, Záhorská Ves, v katastrálnom území obce Záhorská Ves, ktorej
vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO: 305219, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom
Šimkovičom vedenom na LV č. 1097 parc. Č. 559 sa odpredáva:
a1pozemok parc. č. 559 vo výmere 137 m", druh pozemku. zastavané plochy a nádvoria
bI rodinný dom s.č. 308, parc. č. 559, druh stavby - rodinný dom
podl'a vypracovaného znaleckého posudku č. 52/2013, vypracovaného znalcom z odboru
stavebníctva Ing. Iveta Grebáčová STATUS Plus zo dňa 8.4.2013 za 7.500,- EUR Islovom
sedemtisícpät'sto EUR! kupujúcim:
Jozef Zeman, rod. Zeman, nar. 4.12.1977, bytom Pol'ná 308/8, 900 65 Záhorská Ves a manž.
Zuzana Zemanová, rod. Stolárová, nar.14.12.1978, bytom Pol'ná 308/8, 900 65 Záhorská Ves
podl'a § 9a ods. 8, písm. el zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to je z dôvodu nadbytočnosti majetku
a efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov získaných z predaja.
Zodpovedný: starosta
Za: 6 poslancov
Proti: 1 poslanec lp. Hanz!ovičl
Zdržal sa: O
Neprítomní: 2 poslanci lp. Matejov, p. Malíkov

Starosta: Peniaze sú už na účte od Zemanovcov
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Ad 4 Informácie starostu obce

Informácia o projektoch:
MŠ
Starosta:
MŠ potrebujeme rozšírit', máme len výnimku do konca r. 2014, aby sme mohli navýšiť počet detí
z 56 na 100, musíme urobiť 2 triedy nadstavbou.
Ked' budú projekty, bude sa vyberal' firma na realizáciu stavby, starosta zháňa aj na MŠ peniaze.
Pracuje sa aj na náučnom chodníku, sú podpísané aj zmluvy, ide o peniaze z EÚ fondov 327000
Eur, cca 1,7 km dlžky, cca 20 informačných tabú!', k tomuto je potrebné schváliť výberovú komisiu.
Návrh na komisiu: ktorá bude zložená z 3 členov z odboru stavebníctva - Ing. Ivan Smetana, Ing.
Štefan Turek, Ing. Pavláková Monika, Anna Antaličová, Stanislav Nechala

p. Hanzlovič - mal otázku, či tam musí byť p. Turek

Starosta - ked' máte niekoho iného, môžete dať. Pán Hanzlovič nemal nikoho.

Uzn. č. 12/2014 - OZ schval'uje komisiu na výberové konanie na dodávateľa realizácie
projektu Náučný chodník Záhorská Ves z odboru stavebníctva: Ing. Ivan Smetana, Ing.
Stefan Turek, Ing. Pavláková Monika, za obec: Nechala Stanislav, Antaličová Anna

Za: 6 poslancov
Proti: I lp. Hanzlovičl
Neprítomní: 2 lp.Malíková, p. MatejovI
Zdržal sa: O
Predpokladané náklady na MŠ - ide o cca 300 m2 nadstavby - 500 € II m2, celkovo min. 170000 €
na realizáciu - máme cca 100 000 €, 70000 € sa snaží starosta získať, ak nie, museli by sme doplniť
z rezervy z kompy, VÚC môže max. 6000 €, bol oslovený splnomocnenec vlády SR p. Pollák

Revitalizácia obce - mali by sme začať robil' aspoň časť, starosta povedal, že uvidíme, koľko nám
zostane z mat. škôlky peňazí

Starosta:
12.2.2014 sedenie v Angeme za most, Záhorská Ves nie je proti mostu, ale Angem sa bráni, pokiaľ
nie je vystavená S8, navrhuje obchvaty, teraz majú cca 6 000 áut za deň, je to veľmi vel'a, bolo by to
aj 8 000 za deň, je to nemyslitel'né, rastie aj kriminalita. Návšteva VÚC u pána Freša: riešil sa tam
tento problém, VÚC musí súhlasil' s našimi uzneseniami, /cesty, chodníky, polícia,!. Župan p.
Frešo sa vyjadril, že spraví pre to všetko, aby aj naša obec bola spokojná. Starosta uviedol, že to
pôjde len zmluvnou formou medzi OcÚ a VÚC.

Kamery: p. Machovič zreštauroval kamery čo sme tu mali, teraz to je na vel'mi dobrej úrovni, p.
Machovič bude kamery aj servisovať.

Fitness centrum
Starosta:
Sú tam síce 2x také príjmy ako boli, ale púšťajú tam aj deti, je obava z toho, že tie stroje sa
nevyužívajú na taký účel, na aký sa majú, bolo by dobré, keby sa našiel dôchodca, ktorý by to robil
a bolo by to formou ako je MI, KD na dohodu
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Po zvážení a diskusii sa suma 1 € /hod. zvyšuje na 2 €Ihod.
Diskusia:

P. 8rukkerová _ stanovil' nové podmienky, nedovolit', aby cvičili deti bez sprievodu dospelej

osoby
p. Repár - mal by to robit' človek, ktorý aj odborne tomu rozumie, vie odborne poradiť
malo by to byť na objednávkový systém, treba vypísať oznam

Uzn. Č. 13/2014 _ OZ schval'uje vstupné do fitness-centra v sume 2 €/hod. a zmenu podmienky
vstupu: Zákaz používania zariadení osobami do 15 rokov bez sprievodu zodpovednej dospelej
osoby
Za: 6
Proti:O
Zdržal sa: l lp. Hanzlovič/
Neprítomní: 2/p. Matejov, p. Malíková!

Bezpečnostná situácia v obci:
Starosta:
Situácia v našej obci, ale aj v okolitých obciach je hrozná, oslovil som viceprezidenta policajného
zboru pána Ábela, teraz sú problémom drogy, stávajú sa tu hrozné veci, bojíme sa tomu pozrieť do
očí, ale vieme kto to robí, kde, čo, momentálne tu policajti sú, ale to je len dočasné, prevencia je
nulová, jediné možnosti zlepšiť kamerový systém, rozmnožujú sa krádeže dreva na biznis, vozí sa to
aj do Rakúska. Na základe tejto situácie boli na OÚ na návšteve p. Kubina, p. Cabadaj a p. Uher.
Boli pozvaní na OZ 3..3.2014 a budú nás informovať, ako to oni vidia.

Pokročilo vyšetrovanie aj s obecným autom, sú určité veci o ktorých Vás teraz nemôžem
informovať, ale pohlo sa to dopredu.

o 18.00 prišla pani Malíková

p. Hanzlovič prečítal otvorený list, viď príloha tejto zápisnice

Starosta: chcel by som povedat' k prípadu auto Peugeot, že ako štatutár obce mám právo nahliadať
do spisu ako pokračuje vyšetrovanie, každý si urobte svoj úsudok. Mám záznam OOPZ Gajary,
záznam z 9.1.2014, kde bol na tiesňovú linku 158 prijatý hovor od p. Hanzloviča, poslanca OZ
Záhorská Ves. Pán Hanzlovič uviedol, re počul som, že: požiar spôsobil starosta obce, ktorý ho
užíva, nakol'ko mal dopravnú nehodu a požiarom ju chcel zamaskovat'. Žiadal, aby bola na vozidle
vykonaná expertíza. Predstavil sa ako poslanec OZ Záhorská Ves. Následne bol p. Hanzlovič
predvolaný OOPZ Gajary na výsluch: Tu p. Hanzlovič všetko priznal a uviedol, že ho mrzí, že
uveril nepodloženým informáciám. A povedal, konal som si svoju občiansku povinnost' a ako
poslancovi OZ mi záleží na obecnom majetku.

Ďalej p. Hanzlovič poukázal na zápisnicu z 13.1. ktorá je na internete. "V tejto zaprsmci Je
napísané: p. Hanzlovič sa nedôstojne vyjadril, že v súkromný majetok starostu by kľudne mohol
zhorieť, jeho zaujíma obecný, jeho nezaujíma súkromný majetok starostu obce" tým vyjadril
pohoršenie u všetkých, doslovne povedal: "Keby aj zhorelo jeho auto, je mi to jedno a kúpte mu
nové auto." Ja som ale podpisoval zápisnicu, ktorá znela: poslanec OZ p. Hanzlovič sa pýta, ako
chceme zabezpečit' aby už v budúcnosti nedošlo k poškodzovanie obecného majetku ap. Biesik sa
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pýta ako to myslí. Keby starosta nepoužíval obecné auto aj na súkromné účely, tak by nemuselo
zhorieť. Doslovne povedal: Keď máš niečo za ušama, tak nech podpália jeho auto nie obecné.
Chcem poukázať, že starosta svojvol'ne zasahuje do zápisnice a ešte na margo môjho podpisu
uvádza tam bludy. "Ďalej je v zápisnici, pán starosta zatial' nechce kupovat' nové auto ap.
Hanzlovič povedal: teda mu kúpte nové auto,"
Pripravený záznam z nahrávania zasadnutia OZ ukázal, že p. Hanzlovič povedal: kúpte mu nové
auto.
Pre upresnenie bol pustený záznam z OZ 13.1.2014

- p. Hnnzlovlč kúpil starostovi nové auto Ihračkárske!, starosta sa mu "poďakoval" a vyzdvihol jeho
vysokú inteligenciu.

p. Brukkerová - po prvý krát, mi je to ľúto, že sa to nepremieta v šenku, aby to ľudia videli
navrhujem prijať uznesenie, prečítam návrh a žiadam poslancov aby osobne vyjadrili svoje
pripojenie sa k uzneseniu.

Uznesenie č. 16/2014 - OZ menovite: PhDr. Brukkerová Darina, p. Malíková Gabriela, p.
Danihel Pavol, JUDr. Repár Milan, p. Stanislav Nechala, p. Miroslav Vajdečka a p.
Peter Biesik sa dištancujú od vyjadrení a konania p. poslanca Františka Hanzloviča vo
veci udania akým spôsobom prišlo k zhoreniu obecného vozidla zn. Peugeot Bipper.

Za: 7 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: I poslanec lp. Hanzlovičl
Neprítomný: 1 poslanec lp. Matejovi

p. Repár - je to nehoráznosť, takýmto činom pán Hanzlovič vrhol tieň nielen na svoje meno, ale na
celé OZ a aj celú obec, preto sa dištancujem od tohto a vyprosujem si do budúcnosti, aby si láskavo
poslanci uvedomili, že reprezentujeme obecné hlasy, je to drzosť hovoriť takéto veci, auto som
videl na vlastné oči, dopustil si sa trestného činu, odporúčam p. starostovi, aby si zistil či bola
naplnená skutková podstata trestného činu ohovárania.
V tejto súvislosti si myslím, že aby bola v budúcnosti zabezpečená bezpečnosť starostu ale aj vecí
majetku obce, je nemyslitel'né aby starosta parkoval pred OÚ, preto som presvedčený,jedna kamera
by mulu byť namontovaná pri dome starostu a druhá pri Pamätníku povodne, pretože už tam zmizli
dve reťaze. Navrhujem, aby peniaze na kamery, ktoré boli dané do rozpočtu na rok 2014 boli
namontované na Povodňovej ulici a pri Pamätníku povodne.
Starosta povedal, že zvažuje podať trestné oznámenie za ohováranie.

Všetci poslanci postupne povedali, že sa dištancujú od vyjadrenia a konania p. Hanzloviča v tom
zmysle. že je to fakt nechutné!
"V obri Vysoká pri Morave starosta tiež neparkuje na OÚ, je nemysliteľné, aby sa v tejto dobe
parkovalo pred OÚ, veď starosta má pohotovosť 24 hodín.
p. 0,111 ihcl - kamery - som za návrh pána poslanca Repára, chcem sa opýtať, či sa dajú tie kamery,
ktore boli naplánované v rozpočte, alebo sa okrem toho kúpia ešte ďalšie nové.

Uznesenie Č. 17/2014 - OZ schvaľuje nákup 2 digitálnych kamier v max. hodnote 2.000 Eur
7. dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany v obci. Jedna kamera bude umiestnená na
Povodňovej ulici a druhá kamera pri Pomníku povodne.

Tenul-i: f.'ebruár 2014.
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Za: 8 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomný: l poslanec lp. Matejovi

Starosta: Kamery budú slúžiť nielen na ochranu starostu, ale má to širší záber, hudú chránení všetci
občania, kamerový systém bude zokruhovaný.
p. Repár: treba tam digitálne kamery, my sme schváli 2000 € na dve kamery, možno výjdu aj 3.
Treba, aby sa prijala zásada, aby kamera bola vždy pred domom starostu.

Ad 5 Rôzne diskusia:
- organizácia Uhranského samka 2014
p. Nechala: Uhranský samíc - obecný športový klub má záujem organizovať celú akciu, chcel by
som vedieť aký máte na to názor
p. Repár - vyjadril obavy, či to zvládnu
starosta: som rád, zisk konečne zostane domácej organizácii.
starosta: mal som sedenie s pánom J. Grujbárom, Danihelom - nedá sa v takejto malej obci živiť
dva kluby. bolo by dobré, aby sa uskutočnilo spoločné stretnutie, mrzí ma že je takáto situácia, mali
by nájs!" spoločnú cestu, ide o celý chod, obec má záujem o rozvoj futbalu!
p. Nechala - môžeme si o tom porozprávať, nemám nič proti tomu

-brigáda na vyčistenie kanálov pod železnicou
starosta vyslovil poďakovanie tým, ktorí sa zúčastnili, prišlo tam cca 11 I'udí len, možno na jar keď
bude teplejšie počasie, bude účasť väčšia

:..kw:lllt!tika
Malíková: Kozmetička pani Drozdová - platí nájomné obci, zrekonštruovala si to tam na vlastné
náklady. či j~j bolo odpustené nájomné
Starosta: Nájomné odpustené nebolo - robila si to pre seba, keď skončí, musí to dať do pôvodného
stavu.

-Rodina Zámečníková z 21 (pavlače)- správanie detí, boli s nimi problémy, riešilo sa to na OÚ
bola predvolaná, býva tam teraz s nimi ich babka, malo by to byť lepšie.

-Pani Búdová: otázka k mostu

Kedy sa zmenilo rozhodnutie O moste nosnosť z 3,5 t na 7,5 t, neviem, či to nie je kameň úrazu, že
rakúšania ho nechcú, kedy sa to zmenilo, aj kompa bola do 3,5 t a teraz je do 7,5 t

nájazd na kompu - je tam veľká jama, stále to nie je opravené
neviem čo je s kompou, teraz sa nachádza z druhej strany ako sa chodilo, že vraj kompa tečie

starosta:
je to do 3.5 t , ale max. zaťaženie je do 7,5 t, bude Vám odpovedané listom presne
jama pri kompe - bude sa to riešiť, keď bude lepšie počasie
kompa tečie - bol pustený 18 t kombajn na kompu, zalepilo sa to, zamestnancom boli odpočítané
náklady zo mzdy. na jar sa urobí hlavne z rakúskej strany pancierový val v čo najkratšom čase.
Most bol vždy do 7,5 tony - max. zaťaženie
Starosta: 12.2.2014 sedenie v Angerne, môžete ísť so mnou, problém je v Angerne, nie na našej
strane. tam uvidíte, že všetko čo som povedal je pravda!
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V priebehu rokovania bolo prijatých 7 uznesení - uzo č18./2014

Za: 6 poslancov
Neprítomní: I (Matejov I
Zdržal sa: O
Proti: O

Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným za účast'.
Zapísala: Orgoňová Stanislava A
Overovatelia: p. Brukkerová Darina J____;(u

p. Vajdečka Miroslav 07------
V Záhorskej Vsi, dňa lo.2.20~1 :::::::--U--
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