
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 1.10.2012

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Ruth - kontrolórka obce, Antaličová Anna
zaOcÚ
Poslanci: Vajdečka Miroslav, PhDr. Brukkerová Darina, Malíková Gabriela, Matejov Peter,
Danihel Pavol, Biesik Peter, Hanzlovič František
Ospravedlnený: JUDr. Repár Milan
Poslanec Nechala Stanislav prišiel o 17.30 hod.

Zapisovateľ: Antaličová Anna
Overovatelia zápisnice: Biesik Peter, Hanzlovič František
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Žiadosti
4. Informácie starostu
5. Diskusia
6. Schválenie uznesení
7. Záver

Zápis z rokovania

1.0tvorenie
Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných
a informoval o programe rokovania. Za zapisovateľa zápisnice bola určená Antaličová Anna,
overovatelia zápisnice Biesik Peter, Hanzlovič František, zapisovateľ uznesení Mgr.
Kaderová Rúth.

2.Kontrola úloh - predniesla Mgr. Kaderová Rúth
Uznesenie 92/2011 - ropovod Schwechat - úloha trvá
Uznesenie 118/2011- splátkový kalendár p. Klačanského- úloha trvá do 03.10.2014
Uznesenie 103/2011 - predaj RO Zuzanka cena 60000 € - úloha trvá
Uznesenie 120/2011 - verejné osvetlenie - úloha trvá
Uznesenie 122/2011 - rokovanie s firmou Guram s.r.o. - úloha trvá
Uznesenie 53/2012 - rokovanie o zriadení pamätnej tabule v priestoroch býv. židovského
cintorína - úloha trvá
Uznesenie 6512012 - zverejnenie výberového konania na obstaranie kamery na kompu -
úloha splnená
Uznesenie 66/2012 - zrkadlo z DI - úloha trvá

Informácie starostu k uzneseniam:
k uzneseniu 66/2012 zabezpečenie zrkadla - obec nemôže osadiť zrkadlo z dôvodu, že je to
dopravná značka, v prípade že by sme ju osadili môžeme dostať aj pokutu. Pán Balún z DI
naše označenie dal do ich návrhu a musíme počkať do konca mesiaca ako ich komisia
rozhodne. V prípade, že označenie nebude schválené obec si ju osadí na vlastné náklady.
Poslanci budú informovaní na ďalšom zasadnutí.
Ďalej starosta informoval OZ, že na kompe boli osadené dopravné značky.



Dnes sa konalo otváranie obálok na kameru na kompu. Vyhrala to firma Akruks, Bratislava.
Kontrolórka ďalej žiada prijať uznesenie k žiadosti Základnej školy o preplatenie faktúry za
opravu stropu v triede na Zuzanke.v sume 550,-E. Starosta informoval OZ, že riaditeľka ZŠ
mala vybranú firmu, ktorá robila maliarske práce za financie školy, ale pri oškrabovaní starej
maľby spadol celý strop. Bolo urobené výberové konanie, kde boli dodané tri cenové
ponuky.
Za preplatenie faktúry za opravu stropu v sume 550,-€.

Za: 8 poslancov

P.Schneiderová podala schválenie Dodatku č.1 k VZN č.1I2012 o úhrade za poskytované
sociálne služby obcou Záhorská Ves, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obecného úradu

Za: 8 poslancov

3.Žiadosti
Všetky návrhy a žiadosti do rozpočtu na rok 2013, ktoré obec obdržala od občanov, spolkov
na základe výzvy cez obecný rozhlas, bude riešiť finančná komisia, kontrolórka obce
a ekonómka. Návrh rozpočtu bude pripravený do budúceho zasadnutia OZ t.j. 5.novembra
2012 a bude vyvesený k pripomienkovaniu na úradnej tabuli obecného úradu.
Obec na základe výzvy obdržala žiadosti.
Žiadosť p. Kaderovej o výmenu ističa na dome č. 39 sa bude riešiť cez elektroinštalačné
práce, výmena okien na budove č.39 bude zahrnutá do rozpočtu, ale len časť, ktorá sa využíva
na bývanie.
Žiadosti Bc. Šimkovej, p. Višvadera, p.Kristeka o vybudovanie ciest Cintorínska, Pri barine.
Starosta sa k týmto žiadostiam vyjadril, že bol vypracovaný plán opráv a rekonštrukcie ciest
na roky 2011 - 2014 podľa obslužnosti. Tento rok sa urobila cesta Školská a V zákostolí.
Dnes zasadala komisia, ktorá otvárala obálky na vypracovanie projektovej dokumentácie na
cesty Pri prvej kaplnke, Dlhá a časť Moravskej, ktorých rekonštrukcia sa bude realizovať
v roku 2013. Plán, ktorý bol vypracovaný sa musí dodržať z dôvodu čerpania finacii.
Žiadosť p.Šimkovičovej o vybudovanie chodníka na cintoríne od hlavného vchodu až po
odpadové nádoby. Starosta si myslí, že chodník by sa mohol urobiť svojpomocne v rámci
aktivačných prác, položili by sa karirohože a betón, ktorý by sme mohli získať ako
sponzorský dar. Finančné prostriedky by nemuseli byť zahrnuté zvlášť do rozpočtu obce.

Zodpovedný starosta obce
Žiadosť o finančnú dotáciu Poľovníckeho združenia Rozkvet. Poľovníci vykonávajú brigády
v katastri obce Záhorská Ves likvidáciou čiernych skládok , rôzne spoločenské akcie pre
občanov, preto ich žiadosť bude zahrnutá do rozpočtu obce.
Žiadost' Rodinného centra Štuplíci o prenajatie priestorov na Hlavnej ulici časti colnice od
1.10.2012 do 30.6.2013.
Mgr. Zuzana Bernáthová, ktorá zastupuje rodinné centrum oboznámila OZ, že ide o mladé
rodiny s deťmi, ako fungujú, s kým spolupracujú a čím sa zaoberajú. Rodinné centrum sa
stretávalo v budove fary, ale z dôvodu že prišiel do obce p. farár museli faru opustiť. Majú
záujem o priestor v budove colnici. Nábytok a ostatné zariadenie získali cez grant. Žiadajú
mesačné nájomné 15,-€ a stretávali by sa na začiatok 2 x do týždňa.
Po niekoľkých návrhov poslancov OZ sa dohodlo, že si pôjdu miestnosť dňa 2.10.2012
pozrieť, ak im bude vyhovovať je možné priestor do budúceho zasadnutia OZ využiť za
sumu 15-E. Na zasadnutí OZ dňa 5.11.2012 sa žiadosť o prenájom priestoru opäť prehodnotí.
Žiadost' firmy SAZAN s.r.o., 900 55 Lozorno 51 o vydanie stanoviska k podnikateľskej
činnosti na území obce - dobývanie ložiska štrkopieskov s budúcim rekreačným využitím.
Jedná sa o pozemky parc. č. 10915 a 10954, ktoré si firma odkúpila a nachádzajú sa



v blízkosti našej šutrovne. Jedná sa o ťažbu štrku a v budúcnosti keď budú činnosťou
vytvorené vodné nádrže, môžu sa využiť na rybolov a relaxáciu, rekreačné účely.
Poslanci OZ mali pripomienku už teraz k zlej situácii cestnej komunikácii smerom na Vysokú
pri Morave. Odvoz štrku autami sa cesta ešte viac poškodí.
Starosta oboznámil zástupcov firmy, že obec privíta každú podnikateľskú činnosť v obci, ale
z dôvodu, že obec má schválený územný plán, ktorý musí dodržať a uvedené parcely sú
vedené ako orná pôda musí sa vypracovať nový dodatok k územnému plánu, kde bude zmena
účelu využitia pozemkov. Schválenie dodatku k územnému plánu bude trvať asi pol roka a na
vypracovanie bude treba finančné prostriedky od 4.000 do 8.000-€., ktoré bude musieť
uhradiť firma Sazan s.r.o.
p. Nechala sa pýta či obec získa nejaký benefit. Zástupcovia firmy povedali, že nie je
problém, ťažia aj v iných obciach a pomáhajú im ako sponzorským darom rôznym stavebným
materiálom. Tieto možnosti podajú do budúceho zastupiteľstva 5.11.2012.
Obecné zastupiteľstvo sa vyjadrí na budúcom zasadnutí OZ a vydá predbežné stanovisko po
dodaní návrhu pomoci a spolupráci s obcou.
Žiadosť firmy Bemako o odkúpenie pozemku parc. č. 1623/21 za cenu 51m2 a ústna žiadosť
p. Hadrabovej o odkúpenie pozemku parc. č.339 a parc. č. 1521 za cenu 0,50/m2, ktorých
vlastníkom je obec Záhorská Ves.
Obec musí pozemky predávať podľa vypracovaného znaleckého posudku. Žiadosti sa budú
prejednávať na budúcom zasadnutí OZ. Stavebná komisia urobí obhliadku pozemkov a dá sa
vypracovať predbežný znalecký posudok.
Starosta informoval, že na pozemky parc. č. 339 a 1521 bol vypracovaný znalecký posudok
3,50/m2 s čím žiadateľka nesúhlasí. Uvidíme či dá písomnú žiadosť o odkúpenie alebo
prípadne žiadosť o prenájom obecných pozemkov na vybudovanie príjazdovej cesty.

4.Informácia starostu obce
Firma Guram - bioplynová stanica vybavuje územné rozhodnutie, chýba už iba stanovisko
vlastníka lesov pána Ščepána. Stavebné povolenie by sa malo vybaviť do konca roka 2012.
Čo sa týka smetiska predbežne sa dohodlo s pánom Medúzom, že ho z revitalizuje. Smetisko
zhrnul a po dovezení stavebného materiálu pán Medúz ho bude drviť a vyrábať triedený
kameň a tým sa bude odpad na smetisku zmenšovať. Je podpísaná zmluva o tejto spolupráci,
výhodná finančne pre Záhorskú Ves.

Starosta ďalej informoval, že máme ešte jeden problém, ktorý sa týka stavebného povolenia p.
Bartokovej. Stavba bola najprv povolená ako drobná stavba na pôvodných základoch. Po
odvolaní susedy p. Kovačikovej bolo vybavené dodatočné stavebné povolenie na stavbu
Záhradný domček. p. Kovačiková sa odvolala z dôvodu malého odstupu od jej rodinného
domu. Odvolanie bolo postúpené na Krajský stavebný úrad, ktorý nám žiadosť opäť postúpil
s tým, čo má stavebník ešte doložiť. Nakoľko územný plán nerieši na pozemku záhradný
domček, bolo vydané ďalšie dodatočné stavebné povolenie na stavbu rodinného domu, na
ktoré sa opäť p. Kovačiková odvolala.. Situáciu na sťažovanie stavebného úradu p.
Kovačiková podala do relácie Občan za dverami. Reportáž sa bude nakrúcať vo štvrtok
4.10.2012.
Starosta informoval ohľadom vybudovania mosta medzi obcami Záhorská Ves - Angern,
ktorý by sa mal stavať od roku 2014 do 2020. Spolu so starostom Meisslom boli prizvaní na
sedenie s Dolnorakúskou vládou, kde podali podmienky a požiadavky k vybudovaniu mosta -
vybudovať cesty smerom na Malacky a Bratislavu, protihlučné steny, aby bol most len do
7,5t, zabezpečená policajná stanica. My nie sme žiadnou brzdou pre vybudovanie mosta, ale
podmienky musia byť splnené.



Čo sa týka lúpežného prepadnutia kompára p. Uherka, vyšetrovanie je na bode mrazu, všetko
je zachytené na kamere, ale nevedia zistiť páchateľa.
S.Diskusia
p. Malíková sa pýta ako bola vyriešená sťažnosť p. Danihela na p. Šeryovú. Každému bolo
odpísané ap. Šeryová upozornená, že psov musí mat' uviazaných s náhubkom, v zmysle
zákona.

6.Schválenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prijatými uzneseniami.

Za: 8 poslancov

7.Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Antaličová Anna

Overovatelia zápisnica: Biesik Peter

Hanzlovič František c
,

V Záhorskej Vsi dňa 3.10.2012, ••.• f '-C-
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