
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Zá-
horská Ves konaného dňa 04.03.2013 o 17,00hod.
v budove Obecného úradu v Záhorskej Vsi.

Prítomní:
JUDr.Šimkovič Boris-starosta obce, poslanci: Biesik Peter, PhDr.Brukkerová Darina,
Danihel Pavol, Gabika Malíková, Miroslav Vaj dečka, Peter Matejov, JUDr.Repár Milan.

Ospravedlnení:
Poslanci: Stanislav Nechala /PN/, František Hanzlovič
Kontrolórka obce: Rúth Kaderová.

Zapisovateľ uznesení:
PhDr.Brukkerová Darina

Zapisovateľ:
Annušová Veronika

Overovatelia:
Gabika Malíková, JUDr.Repár Milan.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Návrh VZN č.l /20 13 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
a školských zariadení na území obce Záhorská Ves
4.Informácie starostu obce
S.Diskusia
6.Schválenie uznesení
7.Záver

Zápis z rokovania:

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania. Z dôvodu neúčasti kontrolórky obce p.Kaderovej na zasadnutí OZ,
starosta obce navrhol a dal odsúhlasiť poslancom zmenu programu - bez kontroly úloh.
Pod uznesením Č. 18/2013 poslanci OZ odsúhlasili zmenu programu v počte za: 7 poslancov.
Pod uznesením č.19/20 13 poslanci OZ odsúhlasili zapisovateľa uznesení poslankyňu
PhDr.Brukkerovú Darinu v počte za: 7 poslancov.

Návrh VZN č.1I2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
a školských zariadení na území obce Záhorská Ves:

JUDr.Repár pripomienkoval, že VZN sa majú vystavovať prispôsobené k realite v obci, nie
všeobecne. Zároveň poslanci OZ sa vyjadrili pod č.uznesenia 20/2013, že po oprave
a doplnení údajov v Návrhu VZN č.1I2013 (počty detí, úprava § l a prítomnosti predkladateľa
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VZN p.Danihelovej) prerokujú toto VZN na budúce zasadnutie OZ v počte za: 7 poslancov.

Informácie starostu obce:

Pán starosta informoval všetkých prítomných o písomnej odpovedi ministra vnútra
JUDr.Kaliňáka o situácii v obci - po preverení je bezpečnostná situácia stabilizovaná, je
zabezpečovaný výkonom hliadkovej a obchôdzkovej služby, funguje policajná spolupráca
s Rakúskou republikou. Zriadenie policajnej stanice v obci Záhorská Ves bude možné až
v r.20 14 po vyhodnotení bezpečnostnej situácie. Naďalej obec Záhorská Ves patrí do
služobného obvodu PZ Gajary. Pán starosta vyjadril nespokojnosť s touto odpoveďou,
pretože bezpečnostná situácia je kritická a bude bojovať o zriadenie policajnej stanice v obci.

Informácia ohl'adom stavby mostu - rozširujú sa správy a informácie ohľadom stavby
mostu cez rieku Moravu v Záhorskej Vsi, ktoré sú zavádzajúce pre verejnosť, ide len
o politickú kampaň, financie na výstavbu neexistujú. V prvom rade obec Záhorská Ves
a AngernlMarch sa musí vyjadriť k výstavbe mostu, k čomu budú zasadať starostovia oboch
obcí dňa 18.03.2013. Pán starosta s poslancom Miroslavom Vajdečkom absolvujú toto
zasadnutie, predložia písomné stanovisko za obec Záhorská Ves k projektu mostu a podajú
informáciu k budúcemu zasadnutiu. Na rokovaniach v Rakúsku bolo jednoznačné dohodnuté,
že najprv sa bude stavať most aj pre nákladnú dopravu Marchegg - Devínska Nová Ves.

Informácia o programovacom období pre eurofondy na obdobie 2014-2020 - zo
stretnutia starostov malackého okresu v Stupave podľa župana Pavla Freša eurofondy
nezískavali rovnako. Financie z fondov EÚ môžeme čerpať na investičné aktivity v oblasti
školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, integrovanej dopravy, energetiky a životného
prostredia.
Poslanci OZ berú na vedomie informácie starostu obce JUDr.B.Šimkoviča v počte za: 7
poslancov pod č.uznesenia 21/2013.

Deratizácia - pán starosta navrhuje urobiť osvetu do obecných novín, správou do rozhlasu,
s celoplošnou formou deratizácie v obci. Oslovil 3 firmy: AGROLET spol. s r.o., K-TRIDE
spol. s r.o., Kliment František. Starosta obce navrhuje: k budúcemu zasadnutiu prizvať ako
hosťa p.Klimenta, aby podal a vysvetlil pojem "celoplošná deratizácia". Starosta obce
a poslanci OZ súhlasia s účasťou hosťa.

Ostatné informácie:
Mažoretky MERCI- pri príležitosti 2.výročia vzniku súboru sa uskutoční dňa
23.03.2013 o 17,00 v KD vystúpenie s hosťom večera folklórneho súboru
SLUNEČNICA a SLUNEČNÍK z obce Gajary.
UHRANSKÁ PERLA - dňa 23.03.2013 o 14,00hod. sa uskutoční výročná schôdza
v klube KD.
DHZ - v nedeľu 03.03.2013 uhasili požiar na Ďalovke, členovia DHZ sa zúčastnia
súťaže v Gajaroch.
MUDr.JENISOV Á - má poslať písomné vyjadrenie k zmluve a vyjadrenie
o hospodárení ambulancie, obec zase sledovať náklady za jej ambulanciu do
30.06.2013.
ŽIADOSŤ p.Zemanovej o zníženie nájmu - jedná sa o dom na Poľnej ulici v majetku
obce, tohto času sa vypracúvajú znalecké posudky, po vypracovaní sa dajú
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k odpredaju. S odpredajom domu nájomca p.Zemanová súhlasí, čím je žiadosť
bezpredmetná.

FUTBALOVÝ KLUB "A mužstva" - k zasadnutiu OZ bol prizvaný hosť pán Peter
Juhász - prezident FC a informoval, že A-mužstvo v IV.lige je nefunkčné, žiaci
pokračujú, po spoločných stretnutiach na schôdzach nedohrajú tento ročník. Financie
z OCÚ zostávajú obci, naďalej členovia FC budú ochotní zveľaďovať ihrisko. Pán
prezident poukazuje na nespoluprácu z radov členov FC a naďalej zostáva vo funkcii
prezidenta do ukončenia ročníka.
Pán starosta poukazuje na nezáujem mládeže do "A mužstva", ako aj zlú prácu
funkcionárov FC, poukazuje na históriu futbalového klubu v obci, chce nájsť riešenie.
S odhlásením tohto mužstva vzniká pokuta, ktorú treba uhradiť, OcÚ nič platiť
nebude!
Pán prezident FC videl problém v neúčasti hráčov na tréningoch, musel ich
prehovárať, aby sa zúčastňovali aj zápasov. Tí hráči, ktorí prestupujú do iných
mužstiev v okolí obce, získa FC finančnú odmenu, za ktorú zaplatia pokutu
futbalovému zväzu.
Pán prezident FC upozorňuje na majetok futbalového klubu - hlavne tribúna je
v dezolátnom stave. Plechy zo strechy tribúny treba zdemontovať, aby nevznikol úraz.
Výbor FC Záhorská Ves zostáva, tým ukončil správu prezident futbalového klubu

r I
p.Juhasz Peter.
starosta obce povedal, že vel'ké opravy - investície, ak futbal nebude fungovať, OcÚ
platiť nebude.

Pod uznesením č.22/2013 - OZ berie na vedomie správu prezidenta FC Záhorská Ves za "A
mužstvo" s odhlásením zo súťaže IV.ligy. Finančné náklady s odhlásením uhradí FC.
Členovia FC sa v mesiaci OS/2013 opäť stretnú a odsúhlasia členstvo do V.ligy.

Za: 7 poslancov

Pod uznesením č.23/2013 - poslanci OZ žiadajú výbor FC o vyjadrenie sa ohľadom
prihlásenia FC "A mužstva" Seniorov k budúcemu zasadnutiu OZ do 06.05.2013.

Za: 7 poslancov
Zodpovedný: starosta obce

Diskusia:
P.Matejov - prihlásil sa do diskusie o oboznámil všetkých prítomných ústnou formou o práci
a činnosti členov DHZ v Záhorskej Vsi. Písomnú správu z činnosti podá k budúcemu
zasadnutiu OZ. Zároveň pozýva všetkých prítomných dňa 06.04.2013 na halovú súťaž DHZ
v KD o 9,00hod. K zapaľovaniu požiarov pridal pán starosta informáciu, že našli páchateľa -
Vašek Masarovič zo Železničnej ulice.

Starosta obce - pridal informáciu ohľadom čistenia odvodňovacích kanálov:
-od konca 03 - 04/2013 má prebiehať čistenie s ľanovým bágrom. Prebiehalo jednanie
a vybavovanie ohľadom vyjadrení k tomuto čisteniu, za čo vďačí hlavne rodine Lisej
a Bajtekovej. Vyjadrenie Železníc SR je kladné, Vodohospodársky podnik zase pomohol
hlavne ohľadom projektu čistenia kanálov a najväčší problém je so š.p. Hydromeliorácie,
ktorý by mal takúto situáciu riešiť a čistiť.

Starosta obce - informoval, že od 04/2013 bude prebiehať kurz spoločenských tancov pod
vedením p.Rastislava Pupíka.
Prijatie uznesení pod č.24/2013
V priebehu rokovania OZ bolo prijatých 7 uznesení.
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Záver
Pán starosta ukončil zasadnutie OZ a pod'akoval prítomným za účast'.

Overovatelia zápisnice:

Gabika Malíková
i-J

............................................................

...............~..~..:.."..k...A..~ .// ,
JUDr.Milan Repár

Zapísala: Veronika Annušová

V Záhorskej Vsi, dňa 04.03.2013
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