
       ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

       V ZÁHORSKEJ VSI KONANÉHO  DŇA 03.09.2012 o17,00 hod. 

 

 

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

                 Annušová Veronika – zapisovateľ. 

Poslanci:  Peter Biesik, Gabika Malíková, Stanislav Nechala, JUDr.Repár Milan, PhDr. 

                 Darina Brukkerová, Pavol Danihel, Miroslav Vajdečka, František Hanzlovič, 

                 Peter Matejov – príchod 17,10 hod. 

Overovatelia zápisnice: PhDr.Brukkerová Darina a Miroslav Vajdečka. 

Uznesenia: Mgr.Kaderová Rúth – kontrolórka obce 

 

Program: 

1, Otvorenie 

2, Kontrola úloh 

3, Správy z kontrol hlavného kontrolóra 

4, Žiadosti  

5, Informácie starostu obce 

6, Diskusia  

7, Schválenie uznesení 

8, Záver 

 

Zápis z rokovania: 

 

1.Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce JUDr.Šimkovič otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných a informoval ich 

o programe rokovania. Za zapisovateľa uznesení určil Mgr.Kaderovú, za zapisovateľa 

zápisnice Annušovú a  overovateľov zápisnice PhDr.Brukkerovú Darinu a Miroslava 

Vajdečku. 

         Za: 8 poslancov 

 

2.Kontrola úloh  

Uznesenie č.   92/2011 – ropovod Schwechat – úloha naďalej trvá 

                  č.103/2011 -  predaj rodinného  domu ZUZANKA v cene 60.000,-EUR –  trvá  

                  č.118/2011 – splátkový kalendár p.Klačanského – úloha trvá do 03.10.2014 

                  č.120/2011 – verejné osvetlenie  - úloha trvá  

                  č.122/2011 – rokovanie s firmou ERC Solution – úloha trvá 

                  č.136/2011 – prevádzka Espressa (nájomca p.Mošovský) uvedie do užívania  

                                        nefajčiarsky priestor /investícia poskytnutá z OÚ) – úloha splnená 

                  č.138/2011 – zrkadlo z DI – úloha trvá 

                  č.  53/2012 – rokovanie o zriadení pamätnej tabule v priestoroch býv.židovského  

                                        cintorína –úloha trvá 

                  č.56/2012 -   odstránenie prístrešku pre cyklistov – úloha splnená 

                  č.57/2012 –  stanovenie formy povoleniek na vývoz dreva a účasť na VZ  

                                       spoločenstva Urbár ZV – úloha splnená 
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3.Správy z kontrol hlavného kontrolóra 

p.Mgr.Kaderová  predniesla správy z finančných kontrol, ktoré sú prílohou k pozvánke: 

1.Záznam z kontroly Multifunkčného ihriska  za obdobie 1.polrok 2012. 

2.Záznam z kontroly plnenia rozpočtu za 2.štvrťrok 2012. 

3.Jeseň života, príspevková organizácia – použitie dotácie z obecného úradu za rok 2011 

4.Jeseň, nezisková organizácia – použitie dotácie z obecného úradu za rok 2011. 

Poslanci OZ berú prednesené správy z finančnej kontroly na vedomie pod č.uzn.62/2012  

v počte za:   9 poslancov. 

 

Pripomienka p.Kaderovej – kontrolórky obce, aby OZ odsúhlasilo splnomocnenie starostu 

obce schvaľovať presuny finančných čiastok v rozpočte do výšky 400,-EUR v spolupráci 

ekonómky obce  podľa  rozpočtových pravidiel s účinnosťou od 04.09.2012. 

Na základe tohto návrhu poslanci OZ schválili toto splnomocnenie pod č.uzn.63/2012 

v počte: 

         Za: 9 poslancov 

         Zodpovední: starosta obce 

         a hlavná ekonómka 

 

Pod uznesením č.64/2012 OZ berie na vedomie správy z kontrol hlavného kontrolóra: 

1, Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 

    Predmet: Výkon predbežnej finančnej kontroly za rok 2011 

2, Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 

    Predmet: Náležitosti účtovných dokladov a poskytovanie preddavkov v r.2011 

3,Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 

   Predmet: Vyúčtovanie poskytnutých dotácií v r.2011. 

         Za: 9 poslancov 

 

Pani Schneiderová- riaditeľka opatrovateľskej služby,  navrhuje zvýšenie poplatkov za 

sociálne služby poskytované obcou Záhorská Ves na základe NÁVRHU  formou Dodatku č.1 

k VZN č.1/2012 o úhrade za poskytované soc.služby obcou Záhorská Ves, nakoľko v dnešnej 

dobe OcÚ dopláca 20,-EUR na 1 osobu. 

Ďalej informovala ohľadom hľadania zdravotnej sestry do opatrovateľskej služby.  

Poslanci OZ návrh berú na vedomie s tým, že musí prejsť pripomienkovaním a na budúcom 

zasadnutí OZ k schváleniu. 

 

Pán starosta navrhuje písanie a vydávanie ZÁHORSKÉHO HLÁSNIKA – obecných novín 

obce Záhorská Ves odovzdať  do rúk mladým tvorivým talentom: David Malík, Tomáš 

Korych , Barborka Malíková, Natália Vajdečková a Marianka Antaličová v spolupráci 

s terajším redaktorom Mgr.Oto Šimkovičom a zároveň písanie kroniky obce Záhorská Ves. 

David Malík predniesol ich predstavu o písaní a vydávaní s tým, že by oficiálne začali od 

01.01.2013 a posledné čísla HLÁSNIKA r.2012 by vytvorili v spolupráci  a pod dozorom 

terajšieho redaktora Mgr.Ota Šimkoviča. 

Pani PhDr.Darina Brukkerová ponúkla členstvo v kultúrnej komisii uvedeným talentom, aby 

vznikla dobrá spolupráca v tvorivosti a informovanosti udalostí v obci do budúcna, čo 

s radosťou prijali.     
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4.Žiadosti 

Žiadosť p.Ing.Beneka Ivana , Mgr.Lívii Biesikovej a p.Zuzany Boreckej o odpredaji 

obecného pozemku pod garážou na Školskej ulici č.146/1: 

-starosta obce  po dohovore s obecnou radou navrhuje tento pozemok odpredať ako celok 

pozemku s tým, že sa zvolá stavebná komisia a prerokuje  sa táto žiadosť so všetkými 

vlastníkmi bytovky na Školskej ulici č.146/1. 

 

Žiadosť ZŠ o oprave plota: 

-starosta obce navrhuje osloviť Bratislavský samosprávny kraj o finančnú výpomoc. Už boli 

oslovené 3 murárske firmy o  vypracovanie finančnej ponuky.    

Žiadosť je v riešení. 

 

Žiadosť ZŠ o preplatenie faktúry za opravu stropu v budove ZUZANKA : 

-starosta obce poukázal na to, že oprava sa mohla  vykonať výberovým konaním na murársku 

firmu. Po doplnení dokladov výberovým konaním pani riaditeľka môže znovu požiadať 

o preplatenie k budúcemu zasadnutiu OZ, kde bude znovu prerokovaná. 

 

Ponuka kamery na kompe: 

OZ poveruje starostu obce zabezpečením vyhlásenia a zverejnenia výberového konania na 

obstaranie kamery na kompu v Záhorskej Vsi pod uzn.č.65/2012 a OZ zároveň schválilo 

navrhnutú komisiu pre výberové konanie  v zložení : 

p.Biesik, p.Nechala, JUDr.Repár, p.Malíková. 

                Za:  8 poslancov 

          Zdržal sa: 1 poslanec (p.Hanzlovič)

                                           T:  do 01.10.2012 

          Zodpovedný: starosta obce    

      

     

Ponuka dopravného zrkadla: 

- poslanci OZ po prerokovaní ponuky navrhujú zakúpiť dopravné zrkadlo s priemerom 900 

mm v cene do 200,-EUR, ktoré bude umiestnené na Povodňovom  námestí v Záhorskej Vsi 

a schvaľuje jeho nákup pod uzn.č.66/2012.  

        Za: 9 poslancov 

        T: do 01.10.2012 

        Zodpovedný: starosta obce 

 

SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA Aegis Eu, s.r.o. si sídlom Most pri Bratislave, 

- stanovisko obecnej rady a starostu obce je za zrušenie súkromnej bezpečnostnej služby,  

poslanci OZ   navrhujú nepredĺžiť zmluvu na ďalšie obdobie pod uzn.č.67/2012.    

 

          Za: 9 poslancov 

        Zdržal sa: 1 poslanec (p.Biesik) 

 

5.Informácie starostu obce: 

-starosta obce informoval o vykonaných prácach v obci – nátery na reťaziach, preverenie 

smetných  nádob pre podnikateľov, spuste na dažďovú vodu v obci, v pláne zostávajú ďalšie 

spuste na ul.Pri prvej kaplnke pri p.Szilvásim a p.Danihelovi - ul.Šancová, až po zistení 

vedenia inžinierskych sietí. 
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Sťažnosť p.Danihela Pavla – napadnutie psom. 

Pán Danihel opísal skutočnosť ako prebiehala udalosť, p.Šéryová bola prizvaná na zasadnutie, 

aby sa vyjadrila. Pán starosta navrhoval, aby venčenie psov vykonávala na vzdialenejšom 

území. OZ berie sťažnosť na vedomie  a upozorňuje p.Šéryovú riadne  dodržiavať zákon, aby 

nedochádzalo ku kolíziam medzi  obyvateľom a  psami na verejnom priestranstve.    

 

6.Diskusia 

Pán poslanec Nechala sa prihlásil do diskusie ohľadom garáží v 21BJ na Školskej ulici. 

Neobsadené garáže by sa mohli rozdeliť ako pivnice. 

Starosta obce navrhuje ponúknuť iným v obci, nielen obyvateľom BJ za poplatok 30,-EUR. 

 

Pán poslanec Vajdečka  navrhuje vytvoriť projektovú dokumentáciu k splneniu plánov 

k revitalizácii ciest v obci. Ako prvá je schválená ul.Dlhá a Moravská (od p.Klenka po 

p.Ing.Harnoša) . 

 

Pán poslanec JUDr.Repár poukazuje na skutočnosť, že p.Slezák René na Školskej ulici  má 

stavebnú parcelu až do polovice cesty. Pán starosta informoval prítomných, že pozval 

p.Slezáka Reného na jednanie ohľadom tejto cesty vo verejnom záujme a poukazuje na 

skutočnosť, že Ocú bude musieť odkúpiť časť z jeho pozemku, aby uchoval vykolíkovanú 

cestu. Info podá pán starosta k budúcemu zasadnutiu OZ. 

 

Pán poslanec Vajdečka poukazuje na to, že OcÚ kosí trávu len na Hlavnej ulici, nutné sú aj 

vedľajšie ulice. Pán starosta informoval, že prichádzajú hody (30.09.2012), budú vykosené aj 

vedľajšie, hlavne V zákostolí. 

         T: do 30.09.2012 

 

Pán poslanec Biesik pripomína na návrhy čerpania do rozpočtu obce k budúcemu roku. 

 

Z hostí Ing.Búdová pripomienkovala ohľadom pohľadávok obce, na čo hlavná kontrolórka 

prítomných informovala, že postupne prichádzajú úhrady  na účet, toho času je v riešení firma  

STOMFA, pohľadávky Poľnohospodárskeho družstva sú vyriešené, postupne splácajú aj 

fyzické osoby, info k budúcemu zasadnutiu OZ. 

Zároveň Ing.Búdová sa pýta na skutočnosť, že novovybudované cesty: V zákostolí a Školská  

ulica sú dopraskané a kde bol stavebný dozor. Pán starosta informoval, že kolaudácia ešte 

neprebehla, stavebná firma praskliny zacelovala špeciálnym prípravkom, ktoré išli na náklady 

stavebnej firmy, po zime bude kontrola, čo je aj zaevidované v stavebnom denníku. V prípade 

poškodenia cesty mrazmi bude firma DUVYSTAV na vlastné náklady vykonávať na jar 2013.  

 

7.Prijatie uznesení 
V priebehu rokovania bolo prijatých 8 uznesení. 

 

8.Záver 

Pán starosta ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
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Zapísala: Annušová Veronika 

 

OVEROVATELIA: 

 

PhDr.Brukkerová Darina    ............................................ 

 

Vajdečka Miroslav               ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Záhorskej Vsi, dňa 03.septembra 2012 

   

 

  

 

     


