
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupite stva Záhorská Ves 
konaného 07.02.2011 (o 17,00 Obecný úrad ZV) 

 
 

Pred zasadnutím OZ o 16,00 h sa uskuto�nilo na Obecnom úrade Záhorská Ves zasadnutie Obecnej 
rady v zložení: JUDr. B. Šimkovi�, Ing. A. Lednická, P.Biesik, PhDr. D. Brukkerová, G. Malíková, 
P. Matejov, M. Vajde�ka. 
 
Prítomní: JUDr. Boris Šimkovi�, , Ing. Alica Lednická, Anna Antali�ová, 
Peter Biesik, PhDr. Darina Brukkerová, Pavol Danihel, Jozef Grujbár, František Hanzlovi�, Gabriela 
Malíková, Peter Matejov, Stanislav Nechala, Miroslav Vajde�ka. 
 
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Kontrola úloh 
3. Zrušenie uznesenia .7/2010 a nahradenie novým uznesením – zr iadenie OR 
4. Plán kontrolnej  innosti na I .  polrok 2011 
5. KOMPA – bezplatný prechod 
6. Zásady odme ovania poslancov 
7. Plán inností komisií r .2011 
8. Prenájom budovy KWS 
9. Web stránka 
10. Predaj  budovy policajného zboru 
11. Správa kontrolóra – využitia MI  
12. Vyhodnotenie kontrolnej  innosti za r . 2010 
13. Kamerový systém v obci – informácie a ponuky 
14. Informácie starostu obce 
15. Žiadosti ob anov 
16. Diskusia 
17. Prijatie uznesení 
18. Záver  

 
 
Zápis z rokovania: 

1. Otvorenie  
Starosta JUDr. B. Šimkovi� otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných a následne vyzval p. Jozefa 
Grujbára k zloženiu s�ubu poslanca OZ. Pán J. Grujbár zložil s�ub poslanca OZ a prevzal si 
osved�enie. 
Pri rozprave o ur�ení zapisovate�a, OZ rozhodlo, že zápisnice zo zasadnutia OZ budú striedavo 
písa�  poslanci pod�a abecedného poriadku. 
Návrh poslancov OZ bol hlasovaním prijatý / 7 poslancov bolo za návrh, 2 poslanci proti návrhu (F. 
Hanzlovi�, J. Grujbár). 
 
Ur�enie zapisovate�a a overovate�ov: 
Zapisovate�: Peter Biesik 
Overovatelia zápisnice: Pavol Danihel, Gabriela Malíková. 
 
�alej starosta JUDr. B. Šimkovi� predstavil program a dal odhlasova� návrh programu zasadnutia 
OZ. 



Pani Ing. A. Lednická navrhla zaradi� pod bod  1. �alší bod programu 1a. – Podnet pohoršených  
ob anov. 
Pán J. Grujbár navrhol zaradi�  pod bod 13. �alšie body programu 13a. – Dodatok k VZN 
o požiarnom por iadku obce a 13b. Schválenie vedúcich kontrolných skupín a lenov 
požiarnych hliadok. 
Poslanci súhlasili so zaradením �alších bodov programu zasadnutia OZ. 
 

1a. Podnet pohoršených ob anov. 
Pani Ing. A. Lednická na podnet pohoršených ob�anov informovala prítomných o odsúdeniahodnom 
správaním sa poslanca p. Hanzlovi�a na smúto�nom obrade d�a 20.1.2011. Pán F. Hanzlovi� 
tvrdenia odmietol slovami „Nie je to pravda a je to zavádzajúce a nebolo to na cintoríne. Bolo to pri 
vychádzaní z cintorína“ . 
Poslanci sa verejne dištancovali od správania poslanca F. Hanzlovi�a (P. Biesik, PhDr. D. 
Brukkerová, P.  Danihel, J.Grujbár, G. Malíková, P. Matejov, S. Nechala, M. Vajde�ka), ktorý 
svojim správaním znevážil poslanecký mandát, poškodil image OZ. V prípade opakovane 
znevažujúcej �innosti menovaného, poslanci navrhujú rieši� vzniknutú situáciu trestnoprávnym 
konaním. 
Pán F. Hanzlovi� požiadal o zápis „Je to zavádzajúce a nie je to pravda, �o sa prejednáva“. 
 

2. Kontrola úloh 
Kontrolórka obce Ing. A. Lednická uskuto�nila kontrolu úloh: 

• Uznesenie �.   82/2010  -  p Bertovi�ová nepodpísala nájomnú zmluvu / na priestory v 
budove pri kultúrnom dome bude zverejnená nová výzva na nájom. 

• Uznesenie �. 72/2010  – nie je splnené / elektrická prípojka v Zákostolí - uznesenie splnené. 
• Uznesenie �. 120/2009 – p. Kla�anský neodkúpil pozemok ani neuhradil splátku. 
 
3. Zrušenie uznesenia .7/2010 a nahradenie novým uznesením – zr iadenie OR 

V zmysle § 14 ods. 2 Zákona SNR 369/1990 Zb o obecnom zriadení (po�et �lenov obecnej rady 
tvorí najviac tretinu po�tu poslancov) – Obecné zastupite�stvo v Záhorskej Vsi je zložené 
z deviatich poslancov - traja poslanci musia tvori� Obecnú radu.  
Ruší sa uznesenie �.7/2010 a nahradzuje sa novým uznesením �. 7/2010.  
Zloženie Obecnej   rady:   
Starosta obce JUDr. Boris Šimkovi�, kontrolórka obce Ing. Alica Lednická. 
Poslanci : Peter Biesik, PhDr. Darina Brukkerová, Miroslav Vajde�ka.  
Všetci poslanci odhlasovali zloženie Obecnej rady. 
 

4. Plán kontrolnej  innosti na I .  polrok 2011 
Kontrolórka obce Ing. A. Lednická predložila plán kontrolnej �innosti na I.  polrok 2011. Plán 
kontrolnej �innosti je uložený na OÚ. 
Všetci poslanci berú na vedomie plán kontrolnej �innosti. 
 

5. KOMPA – bezplatný prechod 
Starosta JUDr. B. Šimkovi� predložil návrh na bezplatný prechod cez kompu obyvate�mi obce 
s trvalým pobytom. 
Po prerokovaní poslancami OZ bol návrh prijatý / 8 poslancov bolo za návrh, 1 poslanec proti 
návrhu (F. Hanzlovi� ). 
 

6. Zásady odme ovania poslancov 
Predseda finan�nej, škodovej a náhradovej komisie  P. Biesik  v súlade s  § 11 ods. 4 Zákona SNR 
369/1990 Zb o obecnom zriadení, predložil návrh Zásad odme�ovania poslancov. 



Po prerokovaní poslancami OZ bol návrh prijatý:  
6 poslancov za: P. Biesik, J. Grujbár, G. Malíková, P. Matejov, S. Nechala, M. Vajde�ka. 
1 poslanec proti: F. Hanzlovi�, 
2 sa zdržali hlasovania: PhDr. D. Brukkerová, P. Danihel 
Materiál Zásady odme�ovania poslancov je uložený na OÚ. 
 

7. Plán inností komisií r . 2011 
Kontrolórka obce Ing. A. Lednická požiadala predloži� plán �inností komisií OZ na r. 2011 za 
ú�elom polro�ného vyhodnocovania okrem Kultúrno-športovej komisie, ktorá plán predložila v roku 
2010. 
Predseda finan�nej, škodovej a náhradovej komisie  P. Biesik  predložil plán �inností finan�nej, 
škodovej a náhradovej komisie. 
 

8. Prenájom budovy KWS 
Predložený návrh na prenájom nebytových priestorov na plochu 49,32 m2 za nájomné 130,- 

���
 za 

vyú�tované služby 50,- 
�
. Návrh bol prerokovaný a bol schválený / 8 poslancov bolo za návrh, 1 

poslanec proti návrhu  (F. Hanzlovi�). 
 

9. Web stránka 
PhDr. D. Brukerová navrhuje poveri� osobu pracovníka OÚ, zodpovedajúcu za inštalovanie  
informácií na Web stránku obce Záhorská Ves. 
Starosta JUDr. B. Šimkovi� odôvodnil sú�asný stav potrebným školením zamestnancov OU. Po 
školení budú vykonáva� pracovníci túto �innos� priebežne po predložení príspevkov na web 
stránku. 
 

10. Predaj  budovy policajného zboru 
Starosta JUDr. B. Šimkovi� telefonicky preveril u audítorky správnos� postupu v zmysle obchodnej 
verejnej sú�aže. Vykonal potrebné úkony v zmysle uznesenia 109/2010. Audítorka potvrdila 
správnos� postupu k odpredaju nehnute�nosti.  
Kontrolórka obce Ing. A. Lednická navrhla uznesenie k otváraniu ozna�ených obálok „Ponuka na 
odkúpenie nehnute�nosti Hlavná 9 Záhorská Ves“ pred všetkými poslancami OZ. V termíne do 
10,00 h d�a 31.1.2011 bola doru�ená iba jedna ozna�ená obálka, z tohto dôvodu navrhuje otvori� 
iba túto obálku. 
Za otvorenie obálky bolo všetkých 9 poslancov. 
Po otvorení obálky bolo zistené nasledovné: Ponuka od p. Rawi Karkabi, mám záujem o odkúpenie 
nehnute�ností za sumu 100000,- 

���
 

Pod�a vyjadrenia niektorých poslancov ( Biesik, Danihel, Malíková, Matejov, Nechala) a starostu 
obce je to nízka suma za odpredaj  uvedených nehnute�ností.  
Po prerokovaní poslancami OZ o odpredaji za uvedenú sumu 100000,- 

�����
	�����	���������������
OZ 

rozhodnuté o odpredaji nehnute�ností.  
Za odpredaj: PhDr. Darina Brukkerová, Pavol Danihel, Jozef Grujbár, Gabriela Malíková, Peter 
Matejov, Miroslav Vajde�ka. 
Proti odpredaju: Peter Biesik, František Hanzlovi�, Stanislav Nechala. 
Odpredaj bol odhlasovaný. 
Pán Rawi Karkabi bol prítomný na zasadnutí OZ a verejne pris�úbil, že do 48 hodín bude uhradená 
suma za odkup nehnute�ností v prospech obce. 
Na návrh starostu bola vyhlásená 10 minútová prestávka. 
 

11. Správa kontrolóra – využitia MI  
Kontrolórka obce Ing. A. Lednická pre�ítala správu o využívaní MI na futbalovom ihrisku. 



Starosta JUDr. B. Šimkovi� navrhol zlepši� reklamu a vyhodnotil využite�nos� MI. 
Poslanec OZ  S. Nechala nagatívne hodnotil nevyužívanie MI žiakmi ZŠ a MŠ. 
Poslanci OZ berú na vedomie správu kontrolórky / 8 poslancov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (F. 
Hanzlovi�). 
 

12. Vyhodnotenie kontrolnej  innosti za r . 2010 
Kontrolórka obce Ing. A. Lednická pre�ítala vyhodnotenie kontrolnej �innosti za r. 2010. 
Poslanci OZ berú na vedomie vyhodnotenie kontrolórky bez výhrad. 
 

13. Kamerový systém v obci – informácie a ponuky 
    Starosta JUDr. B. Šimkovi� oboznámil poslancov OZ zo zverejnenou výzvou na dotáciu 
bezpe�nostných systémov a navrhuje požiada� o uvedenú dotáciu. Spoluú�as� obce je 20% 
skuto�ných výdavkov na realizáciu projektu. Projekt vypracuje OÚ vo vlastnej réžii. 
Za vypracovanie a prihlásenie projektu hlasovali všetci poslanci OZ. 
 

13a. Dodatok k VZN o požiarnom por iadku obce 
Poslanec OZ J. Grujbár predložil návrh dodatku k VZN 1/2008 o požiarnom poriadku obce. Pri 
vykonávaní spolo�enských podujatí v kultúrnom dome musí by� požiarny dozor. 
Za schválenie dodatku hlasovali všetci poslanci OZ. 
 

13b. Schválenie vedúcich kontrolných skupín a lenov požiarnych hliadok 
Poslanec OZ J. Grujbár predložil návrh vedúcich kontrolných skupín a �lenov požiarnych hliadok. 
Návrh vedúcich kontrolných skupín bol  prijatý / 8 poslancov bolo za návrh, 1 poslanec proti návrhu 
(P. Matejov). 
Návrh �lenov požiarnych hliadok bol prijatý / všetci poslanci OZ hlasovali za návrh.  

 
14. Informácie starostu obce 
• Životné prostredie – bola vykonaná kontrola smetiska. Nebol vypracovaný rekultiva�ný 

plán. Bude dodato�ne vypracovaný. 
•  Predložený návrh na preú�tovanie nájomného p. Sestrienku - Starosta dal odhlasova� 

predložený návrh. 
Za návrh/ 6 poslancov OZ, proti Hanzlovi�, Malíková, Biesik. Návrh je uložený na OÚ. 
 

15. Žiadosti ob anov 
• P. Oroszi – namontovanie pouli�ného osvetlenia. Uznesením sa poveruje stavebná komisia 

na preverenie opodstatnenosti žiadosti. 
• P. Pruška – žiados� o spolufinancovanie spolo�ného oplotenia. Po prerokovaní  návrhu 

starostu pánom Pruškom o spolufinancovaní i materiálnou formou bolo žiadosti vyhovené / 
za 6 poslancov, 2 sa zdržali (Hanzlovi�, Brukkerová). 

 
16. Diskusia 
P. Búdová požaduje obnovu Web stránky, inštalovanie zápisníc a aktuálnych informácií.  

Vyjadrila i nespokojnos� s neaktualizáciou verejnej vývesnej tabule, nedostupnos�ou uznesenia 
z 4.12.2010. 
Požiadala o informácie o hospodárskej �innosti obce. 
Starosta JUDr. B. Šimkovi� uviedol, že sa musia nájs� peniaze na �loveka ktorý bude spracúva� 
internetovú stránku. 
 
 



17. Prijatie uznesení 
Poslanci prijali 24 uznesení. 
 
18. Záver  
Starosta ukon�il zasadnutie OZ 

 
 
 
 

Zapísal: Peter Biesik 
 
Overili: Pavol Danihel, Gabriela Malíková   


