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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves 

konaného dňa 5.5.2014 (o 17.00 Obecný úrad ZV) 

 

 

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth – kontrolórka obce, Orgoňová Stanislava – 

za OcÚ 

Poslanci:  JUDr. Repár Milan, Hanzlovič František, PhDr. Brukkerová Darina, Danihel Pavol, 

Biesik Peter, Nechala Stanislav, Vajdečka Miroslav, Matejov Peter, Malíková Gabika 

 

Zapisovateľ: Orgoňová  

Overovatelia zápisnice: Matejov Peter, Vajdečka Miroslav 

Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Kontrola úloh 

3. Most 

4. Komisia na MŠ – Výberové konanie  

5. BOWIX, s.r.o. Kostolište, prevádzka Záhorská Ves a Engino A. Kienmayergasse Wien – 

prenájom pozemkov 

6. Informácie starostu obce – náučný chodník, MŠ, Digi-kamery, Nafta-plot ZŠ, Dom Smútku 

7. Rôzne a diskusia 

8. Schválenie uznesení 

9. Záver 

 

 

 

Zápis z rokovania: 

 

Otvorenie  

Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých  prítomných a informoval ich 

o programe rokovania.  

 

Zmena v bode 4. 

Komisia na MŠ – rozšíriť, zajtra bude hotová projektová dokumentácia, keď ostanú peniaze, bude sa 

riešiť otázka revitalizácie od kostola po OÚ, je hotová  vizualizácia, ale nie je projekt, ten by sa mal 

spraviť – malo by byť vykonané výberové konanie na projekt 

 

Za: 9 poslancov 

 

 

p. Hanzlovič – je protiprávne, aby bolo na obecnej rade 6 poslancov 

 

 

Kontrola úloh  

 Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh 
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Uzn. 118/2011 – splátkový kalendár p. Klačanského – úloha trvá do 3.10.2014 

Uzn. 122/2011 – rokovanie s firmou GURAM,s.r.o. – úloha trvá  

Uzn. 19/2014 – umiestnenie  2 digitálnych kamier – úloha trvá 

Uzn. 28/2014 – zaradenie DHZ do kategórie C – úloha splnená 

Uzn. 45/2014 -. Prenájom pozemkov za 1200 €/ročne - úloha trvá 

Uzn. 46/2014 – zmluva so spoločnosťou DICENTRA a.s. – úloha trvá 

 

p. Matejov – čo sa týka DHZ – úloha je splnená 

 

 Most 

sedenie bolo definitívne posledné, bolo tam celkom rušno, Angern most nechce, chcú južný obchvat, 

ktorý im vyhovuje, nechcú si pustiť taký rozsah áut cez obec, oni tvrdia , že až 10 000 áut denne, pre 

nás neprijateľné, lebo to ide cez chránené územie, táto varianta teda padla, naša politika bola 

správna, treba sa s tým vyrovnať, že most nebude, môj názor je ten, že pokiaľ nebude vystavená S8, 

most nebude. Pán Meissl by prišiel na OZ a vysvetlil jeho argumenty, ktoré široké okolie možno 

nechápe 

 

Komisia na MŠ – výberové konanie 

Uzn. 48/2014 – OZ schvaľuje komisiu na výberové konanie pre realizáciu nadstavby MŠ – p. 

Antaličová, p. Poláková, Ing. Turek, Ing. Grebáč, Ing. Smetana, p. Danihel Pavol, JUDr. Repár  

Milan  

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1/p. Hanzlovič/ 

 

Starosta: revitalizácia od kostola po OÚ – pribudne  tam ešte  strecha aj KD a OÚ, to už bude 

kompletný realizačný projekt na celé centrum, je dôležité to spraviť 

p. Grujbár – zahrnúť do toho rozšírenie hasičskej zbrojnice 

starosta: je tam tá možnosť, projekt máme, treba sa stretnúť s architektmi a porozprávať sa s nimi, 

ale tým pádom to bude drahšie 

 

Informácie starostu obce  

Revitalizácia centra obce: 

Uzn.č. 49/2014 – OZ schvaľuje komisiu na výberové konanie na realizačný projekt na realizáciu 

revitalizácie centra obce: p. Antaličová, p. Poláková, Ing. Smetana, Ing. Turek, Ing. Grebáč, p. 

Nechala, p. Matejov, p. Grujbár Jozef – predseda DHZ, p. Repár 

 

Za: 9 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomní: 0 

 

 

Oprava strechy na dome smútku – úprava rozpočtu - treba navýšiť rozpočet o 3000 €, v rozpočte 

bolo 6 000 €, ponuka najlacnejšia bola za 8200 €.  

Celá strecha komplet sa bude robiť, pretože je to v zlom stave 

- po diskusii sa OZ rozhodlo, že sa to bude riešiť na ďalšom OZ, preverí sa ešte  

nejaká firma 
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Náučný chodník: vyhrala firma Duvystav. Po podpísaní zmlúv to pôjde na ministerstvo, potom sa 

začne pracovať. Keď si niekto bude chcieť robiť nájazdy, Duvystav to môže urobiť, ale ľudia si to  

musia  zaplatiť.  

 

ZŠ – Nafta nám prispeje na školský plot, bude sa celý plot meniť, aj z BSK sme dostali 2500 €,  mal 

by stáť do konca augusta, aj chodník sa tam neskôr urobí 

 

 

Firma DICENTRA – dodnes žiadny podklad na zmluvu, p. Smetana nám navrhuje, aby sme  

nemenili územný plán, v pôvodnom pláne máme dosť miesta na stavanie, aby sme zbytočne 

nemenili funkciu pozemkov v územnom pláne 

 

Digi kamery – budú umiestnené v centre na Námestí povodne, budú aj záložné zdroje 

 

 

Bowix a Engino – žiadosť o prenájom pozemkov za družstvom 

p. Repár – chýba v žiadosti účel využitia 

pani Bobáková predniesla na aký účel by to chceli použiť – zväčšiť halu,  kone 

p. Engino – poľnohospodárska produkcia 

 

p. Hanzlovič – našu zem prenajímajme našim občanom, nie cudzincom 

 

Prebehlo hlasovanie za prenájom zvlášť za Bowix a p. Engina 

 

uzn. č. 50/214 – OZ schvaľuje prenájom obecných pozemkov spoločnosti Bowix, s.r.o Kostolište za 

1.250 €/ročne na dobu neurčitú.  

Za: 8 poslancov 

Proti: 1 /Brukkerová/ 

Neprítomní: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Rôzne-diskusia, žiadosti 

 

Obyvatelia Zákostolia: detské ihrisko na vlastné náklady si chcú vybudovať  

p. Hanzlovič – kolotoče kam pôjdu 

starosta: kolotoče už 2 roky chodia inde 

uzn. č. 51/2014 – OZ schvaľuje žiadosť obyvateľov Zákostolia a súhlasí s vybudovaním detského 

ihriska na pozemku parc.č. 702/3. 

Za: 8 poslancov 

Proti: 1 poslanec /p. Hanzlovič/ 

Neprítomní: 0 

Zdržal sa: 0 

V prípade potreby obce, bude ihrisko zlikvidované 

 

Mažoretky – príspevok na autobus vo výške 700 € 

V rozpočte 3000 € - peniaze boli použité na kostýmy, o postupe do Prahy sa ešte nevedelo 

 

p. Danihel – z plesových peňazí dať príspevok  
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p. Matejov – plesové peniaze by mali ísť na  KD, schválili sme nejaký rozpočet, nie je ešte ani 

polrok a už nie sú peniaze, čo tie ostatné spolky 

 

p. Brukkerová – medzinárodná reprezentácia v takom rozsahu, práca s deťmi, to nie je len 

voľnočasová aktivita, je to náročné, myslím si, že by si zaslúžili aj viac  

 

Uzn. č. 52/2014 – OZ schvaľuje príspevok pre mažoretky na súťaž v Prahe dňa 25.5.2014 vo výške 

700 €. 

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Neprítomní: 0 

Zdržal sa: 1 poslanec /p. Matejov/ 

Žiadosť p. Dunko Dušan – prechod cez pozemok 

Ide o obecný pozemok, ktorý susedí s jeho pozemkom, udržoval by ho  

 

Uzn. č. 53/2014 – OZ schvaľuje povolenie prechodu cez pozemok par. Č. 564/4 vedený na LV č. 22 

v katastrálnom území Záhorská Ves pre p. Dunka, bytom Záhorská Ves.  V prípade potreby obce 

alebo predaja pozemku povolenie zaniká. 

 

Za: 9 poslancov 

Proti: 0 

Neprítomní: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Sťažnosť pani Poláková Vlasta 

Problém so psami  p. Kaderu Olivera – nedá sa tam otvoriť okno, psy štekajú, je to chránená dielňa, 

keď som to začala robiť, bolo mi povedané, že sa mi preplatia náklady, už je to rok a nič sa nedeje, 

sused je vulgárny, sama to nedokážem vyriešiť 

Starosta: podpísala ste zmluvu, v žiadnom prípade nájomné sa nebude odpúšťať,  s p. Kaderom som 

to už riešil, p. Kadera urobil novú voliéru, v ktorej budú cez deň, v noci budú premiestňované do tej 

druhej voliéry, ostatné ostane nezmenené 

-  nefunkčné umývadlo – bolo mi povedané, že sa to robiť nebude, lebo nie sú peniaze 

 

p. Hanzlovič – mali by sme dať hlasovať, či sa odpustí alebo neodpustí z nájmu 450 €, umývadlo 

malo byť už spravené, p. Kadera je správca, mal by sa o to starať 

 

starosta: už sme tu mali kauzu s odpustením nájmu /zdravotné stredisko nič sa už nebude odpúšťať  

 

p. Biesik – keď sa bude budovať chodník, či tam z toho budú hradené prechody pre chodcov, chýba 

na Námestí povodne  

 

starosta: treba pozrieť projekty, v rámci projektu sú nejaké, ale tento tam nie je , projekty sú už ale  

schválené, jedine potom dodatočne žiadosť 

 

pán Hanzlovič upozorňuje občanov na opravenú zápisnicu z 13.1.2014 a 3.2.2014 v bodoch 

„bezpečnostná situácia v obci a  „stav bezpečnosti v obci“. 
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p. Matejov – oslavy 1. máj – pekná akcia,  bolo zaobstarané občerstvenie, ale veľmi málo ľudí 

 

 

p. Búdová – projekt revitalizácia 

- či sa budú zohľadňovať pripomienky napr. k parkovacím miestam, alebo bude podľa toho ako bola 

vizualizácia a ako sa bude riešiť pri náučnom chodníku voda na chodníkoch 

 

Starosta: budú zohľadnené napr. pred KD , bude sa projekt ešte dopracovávať 

 

Čo sa týka Náučného chodníka, projektanti boli upozornení na problém s vodou na chodníkoch 

 

Malíková Gabika – akciu na MDD bude robiť FC Záhorská Ves žiaci v spolupráci s kultúrnou  

komisiou, bude to 31.5.2014 

 

Ad 8   Schválenie uznesení a  záver 

 

Prijatie uznesení 

 V priebehu rokovania bolo prijatých  6 uznesení – uzn. č 54/2014    

 

Za: 9 poslancov 

Neprítomný: 0 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným za účasť. 

Zapísala: Orgoňová Stanislava 

 

Overovatelia: p. Matejov Peter  

   p. Vajdečka  Miroslav 

 

V Záhorskej Vsi, dňa  10.5.2014 
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