
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 5.11.2012 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: .JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Ruth - kontrolórka obec, Orgoňová Stanislava -

za oeu
Poslanci: Peter Biesik .Gabika Malíková /príchod 17.22/, .JUDr. Repár Milan, Phfrr.Brukkerová
Darina, Danihel Pavol, Vaj dečka Miroslav, Hanzlovič František
Ospravedlnení: Matejov Peter, Nechala Stanislav

Zapisovateľ: Orgoňová Stanislava
Overovatelia zápisnice: Vaj dečka Miroslav, Danihel Pavol
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

l. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Správa kontrolóra
4. Návrh do rozpočtu 2013 - preložené na 13.11.2012
5. Informácie starostu
6. Žiadosti
7. 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. Návrhy do rozpočtu 2013 sa budú prejednávať na mimoriadnom
zastupiteľstve 13.11.2012 o 16.00, pretože ešte nejaké návrhy chodia.
Ešte pred kontrolou úloh starosta spomenul lúpežné prepadnutie p. Uherka, kde sa náš pracovník
zachoval vel'mi statočne, má následky na celý život. Starosta sa mu pred OZ úprimne poďakoval
a odovzdal mu ďakovný list. Ešte dodnes nie je známy páchateľ, starosta verí, že príslušné orgány to

dotiahnu do konca.

Kontrola úloh - Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh

Uzn. 92/2011 - ropovod Schwechat - úloha trvá
Uzn.1 18/20 I I - splátkový kalendár p. Klačanského - spláca, úloha trvá do 03.10.2014
Uzn.1 03/20 I I - predaj RD Zuzanka cenu 60 000 E - úloha trvá
Uzn. 120/20 II - verejné osvetlenie - úloha trvá
Uzn. 122/2011 - rokovanie s firmou GURAM - úloha trvá
Uzn. 53/2012 - rokovanie o zriadení pamätnej tabule v priestoroch býv. židovského cintorína -

úloha trvá
Uzn. 66/2012 - nákup dopravného zrkadla /rokovanie s DI - povinnosť! - úloha trvá

_ informácia starostu k zrkadlu - zatiaľ nič nové, dostaneme pokutu keď to tam dáme ,
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p. Repár - netreba ísť tvrdohlavo proti múru, treba niekde rokovať, tlačiť na nich, nesúhlasí s tým
ked' to nebude dokončené do konca novembra, starosta dá osadiť zrkadlo

Správa kontrolóra:
Kontrolórka obce - prijať uznesenie za plnenie rozpočtu, doteraz žiadna položka nebola prekročená,
sú v súlade so zákonom
_ prijaté uznesenie č. 73/2012 OZ berie na vedomie záznam z kontroly plnenia rozpočtu za 3.
štvrťrok 2012, za 6 poslancov, 3 neprítomní /Matejov, Nechala, Malíková/
2.kontrola - MI za 3. štvrťrok 2012, malý výber a mzda je vyššia ako vybrané poplatky, treba s tým
niečo robil', nejako zviditel'niť, starosta si nemyslí, že to je v poplatkoch. P. Hanzlovič -
v začiatkoch tam chodili určití I'udia a tí ktorí tam chceli ísť, sa tam nedostali, pani Lisá - nedalo sa
dovolať minulý rok 2 týždne, vel'a I'udí odišlo hrať futbal do Vysokej - p. Lisý
_ starosta: idú falošné informácie, že poplatky sú na osobu, ale sú na hodinu. /prišla p. Malíková
o 17.22/
- p. Repár - reagovať na to, urobiť analýzu, hl'adať riešenie
p. Brukkerová - KŠK zvýši propagáciu reklamy, skontaktujú sa s firmami
p. Repár - škola či to využíva
starosta - chodia malé deti, prípravka, ZŠ 3 x do týždňa
p. Danihel - chodilo dookola stále tých istých cca IO I'udí

Uzn. č. 74/2012 - OZ berie na vedome záznam z kontroly z prevádzky MI
Za: 7 poslancov
- starosta navrhuje lepšiu propagáciu

Informácia starostu obce:
_ pod'akoval všetkým za dôchodcov, škole a aj škôlke, bolo to na vysokej úrovni, aj keď ľudí bolo
pomenej
_ 1.1 l. stretnutie na cintoríne - malo to lepší nádych s novým pánom farárom
Ohľadne mostu - poslanci BSK "skáču" dopredu, lebo sme si dali nejaké podmienky, ktoré sa majú
dodržať pri stavbe mostu - infraštruktúra, polícia, starosta oslovil aj pána Freša, že budeme si trvať
na tých podmienkach - cesty sú v dezolátnom stave ...

všetko pre to sa bude robiť, aby tieto podmienky boli dodržané, aj rakúska strana si
podmienila most pre nákladnú dopravu medzi Marchegom a Devínskou, ktorý by mal byť
skorej ako náš most, ale doteraz nikde nebolo o tom zmienené

- traktor splatený v leasingovej spoločnosti
_ škola dostala IO 000 E na fasádu, to sa bude robiť ešte tento rok
- strecha na zdravotnom stredisku sa bude robiť
_ projektová dokumentácia na cesty sa bude robiť /Dlhá ul., Moravská, Pri 1. kaplnke/
- neosvedčil sa betón, bude sa robiť asfalt
_ európske fondy - spoluúčasť 5%, zatial' sme nedostali žiadnu odpoveď /revitalizácia pri Jednote/
- policajná situácia - bolo sedenie s pánom Baluškom
_ p. Repár - veľmi nepríjemne prekvapený čo sa týka prepadu na kompe, treba vyvinúť väčší nátlak
na vyšetrovanie,
_ starosta verí, že sa to dotiahne do konca, keď bude treba, pôjdeme s tým na vyššie orgány
_ bioplynka - zástupcovia z firmy Guram išli do Talianska, kde to už funguje a podajú nám správu
_ obec získala do majetku obce 3 domy, splácajú nám nájom, treba premyslieť, či ich nepredal'
Star,nsta navrhuje uro~i~.p'~su~k.y a ponúknuť domy na predaj dotyčným, =J .r
_ prípady bude treba rtesit individuálne c:::r-- 0
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Žiadosti
Žiadosť pani Danihelovej - žiadajú unimobunku, že budú splácať po 100 E mesačne

je to dvojsečná zbraň - na jednej strane si treba pomáhať, ale na druhej strane sa o to vôbec
nestarajú, rodina by im mala v prvom rade pomôcť
starosta: skorej pomôcť materiálne, iné by bolo keby išlo o živelnú pohromu
reagovať na list v zmysle zákona

Žiadosť MŠ
problém zo zákona - malá škôlka, hygiena nám povolila max. 70 detí
zámer postaviť ďalšie 2 triedy pri MŠ
treba urobiť rozpočet, rozmyslieť si kde sa pristaví
OZ schvaľuje zámer výstavby UZl1. Č. 76/2012
p. Brukkerová - vyzdvihla prácu učiteliek MŠ, škôlka sa veľmi dobre prezentuje
Uzn. Č. 76/2012 - za 7 poslancov

Žiadosť p. Hadrabovej
žiada o odpredaj obecného pozemku, aby si urobili prístup k domu, ponúka cenu cca 6000 €,
OZ súhlasí s odpredajom za cenu stanovenú znaleckým posudkom - Uzn. Č. 77/2012, za: 7
poslancov 1 do budúceho OZ znalecký posudok ..!

Žiadosť p. Jenisovej - oznámenie o ukončení prevádzky
p. Brukkerová - myslím si, že pre túto obec je dôležité, aby tu ostal detský lekár, mali by
sme vyjsť v ústrety až tak, aby sme tu pani doktorku udržali
p. Malíková - situácia je taká, že všetko sa odvíja od platieb z poisťovní, nie je schopná
splácať nájomné, chodí sem zadarmo
bude pozvaná na OZ 13.11.2012 so zámerom dohodnúť ďalšie kroky

Žiadosť firmy SAZAN Lozorno
žiadajú o súhlasné stanovisko - dobývanie štrkopieskov pre účely rekreačnej zóny
firma sa zaväzuje pomáhať obci
OZ súhlasí uzn. 78/2012 so žiadosťou SAZAN, za 7 poslancov

Rímsko-katolícka cirkev - žiadosť o príspevok na opravu organa
finančná komisia to bude riešiť
starosta: nemusíme hradiť všetko, aspoň niečo laj na dlažbu bude treba!

Žiadosť Štuplíci
priestory K WS sú zatial' do konca roka obsadené, sú priestory v KD, keby boli pod

Uhranskou perlou

Žiadosť p. Drozda
- prenájom colnice na zriadenie kozmetického salónu, niekoľko rokov sú priestory voľné, treba to
skúsiť, bude príjem pre obec
Uzn. 79/2012 - OZ súhlasí s prenájmom po predložení všetkých dokladov, za 230 € mesačne
Za: 7 poslancov
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Bernako:
Odpredaj obecného pozemku na parkovisko pre zamestnancov firmy Bemako - predložili aj
znalecký posudok, za 1m2 5,18 E, t.j. celková suma 2678,06 E
je to nevyužité, oni si to urobia a zároveň postavia na vlastné náklady bilhoard pri colnici
Uzn.č. 8012012 - OZ schval'uje odpredaj časti obecného pozemku, za: 7 poslancov

Diskusia:
prepojenie ďalovky - p. Lisý, treba to prepojiť ako to bolo, kanále smerom na Moravu
zanesené, v prípade návalových dažďov záplavy v Jertáši
žiadosť na prekopanie kanálov do rozpočtu - dorieši sa to 13.11.2012 na OZ

p. Brukkerová - 2. ročník festivalu Lucie Popp v malej sále v KD, 25.11. o 16.30 v kostole
koncert
Mikuláš - 5.12. o 16.00 pred OÚ
Vianočné trhy - 16.12.2012
p. Vajdečka - treba urobiť aj vianočné trhy vonku pred KD s občerstvením, osloviť spolky
ale aj obyvateľov , kto má záujem predávať domáce výrobky
p. Jánošová - okolo bytoviek sa potuluje čierny pes, ktorý napadol obyvatel'ku obce - treba
hneď volať starostovi, aby sa to riešilo hneď
p. Ing. Búdová - už 2 roky sa pýta na hospodárenie kompy - z ročnej správy jej to nie je
jasné, môže prísť hocikedy nahliadnuť na OÚ
P. Bajtek - hlásenie v obecnom rozhlase aspoň o 18.00 alebo 19.00 hod. keď sú všetci doma,
úradná tabul'a má byť prístupná 24 hod. denne, treba tam dávať všetko dôležité

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

9. Záver:
Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Orgoňová Stanislava

Overovatelia: p. Vajdečka Miroslav
p. Danihel Pavol

J dc;--~r-
V Záhorskej Vsi, dňa 12.11.201~ _I
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