
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konané dňa 15.10.2013 o 17,00hod. v budove Obecného úradu

v Záhorskej Vsi.

Prítomní:
JUDr.Šimkovič Boris - starosta obce, poslanci OZ: Biesik Peter, PhDr.Brukkerová Darina,
Danihel Pavol. Nechala Stanislav, JUDr.Repár Milan, Vaj dečka Miroslav.

Ospravedlnenní:
Poslanci OZ: Malíková Gabriela (príchod na rokovanie o l7,20hod.), Matejov Peter,
Hanzlovič František.

Zapisovateľ uznesení:
Mgr.Rúth Kaderová - kontrolór obce

Zapisovateľ:
Annušová Veronika za OCÚ

Overovatelia:
Nechala Stanislava JUDr.Repár Milan Za: 6 poslancov

Program:
l. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Správy z kontroly úloh hlavného kontrolóra obce
4. Nákup počítača pre Jednotu dôchodcov Slovenska
5. Informácia starostu - Most cez rieku Morava Záhorská Ves-Anger/March
6. Vizualizácia revitalizácie obce (časť od kostola po OCÚ)
7. Informácie starostu obce
8. Žiadosti
9. Rôzne - diskusia
IO.Schválenie uznesení
l l.Záver
Za: 6 poslancov.

Program z rokovania:

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ , privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania a odovzdal slovo p.kontrolórke.

Kontrola úloh:
uznesenie č.118/20ll- splátkový kalendár p.Klačanského - úloha trvá do 03.10.2014
uznesenie č.l 03/20 11 - predaj RO ZUZANKA za cenu: 60.000,-EUR - úloha trvá
uznesenie č.122/20 II - rokovanie s ťi.GURAM .s.r.o. - úloha trvá
uznesenie Č. 73/2013 - doriešenie dodatkov k nájomným zmluvám na zdravotnom
stredisku v Záhorskej V si.
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Pod uznesením č.91/2013 - OZ súhlasí so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Záhorská Ves (viď príloha) prednesené p.kontrolórkou s platnosťou od 01.11.2013
v počte za: 6 poslancov, neprítomní: 3 (p.Malíková, p.Matejov, p.Hanzlovič).

Príchod p.Malíkovej o 1720hod.

Pod uznesením č.92/2013- OZ súhlasí s nákupom notebooka HP 650 vo výške 850,-EUR
pre Jednotu dôchodcov Slovenska, ktorý zostane v majetku obce. Za: 7 poslancov

Neprítomní: 2 poslanci (Matejov, Hanzlovič)

Oboznámenie starostom obce ohľadom výstavby mosta cez rieku Morava Záhorská Ves -
AngernlMarch - konalo sa zasadnutie Dolného Rakúska, kde obec Angern a Záhorská Ves
vyjadrila nesúhlas k výstavbe za daných podmienok (veľké množstvo vozidiel, bez úprav
ciest v obciach, osvetlenia, bez policajnej stanice ...) Obe obce čakajú na cestný obchvat S8 pri
Devínskej Novej Vsi, kde bude zvedené väčšie množstvo vozidiel. V obci nie je doriešená
prístupová cesta k nájazdu na most ( musia vyriešiť stúpanie cesty) ... Starosta obce je viazaný
uznesením OZ a občanov ohľadom podmienok k výstavbe mosta- vybudovanie ciest...
Starosta zdôraznil, že od roku 2003 sa rozhodovalo, a občania boli tak informovaní aj
v Angerne, že najprv sa postaví obchvat S 8 a potom náš most. Tohto sa treba držať, pretože
veľké počty áut zničia našu obec.
Tohto času prebieha volebná kampaň do VÚC, majú iné záujmy ako výstavba mosta.
Výstavba mosta by mala byť financovaná z eurofondov.
Kamery - je možnosť zapojiť sa do projektu pre okolité obce, s tým že budú napojené 24-
hodín na centrálny pult ochrany, so spoluúčasťou financovania 5% z obce.
Cesty - rekonštrukcia miestnych komunikácií I.etapa - ul.Dlhá, časť Moravskej, II.etapa -
ul.Pri prvej kaplnke sú ukončené, I.časť je po kolaudáciii.
Náučný chodník - projekt stavebnej realizačnej dokumentácie je podaný (bol schválený
OZ), vyskytli sa problémy s pozemkami, obci sa podarilo behom 1 týždňa doriešiť tieto
pozemky. Čaká sa na výsledok 2.kola výberového konania na Ministerstve
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Prebieha čistenie povodňového kanálu od haluzovín pod železnicou p.Havrilom.
Rekonštrukcia sochy sv.Vendelína - symbol ukončenia dediny na ul.Stupavská. Starostovi
sa podarilo získať od firmy Nafta Gbely finančný dar vo výške 3.000,-EUR, ktorý bol použitý
na rekonštrukciu sochyajej okolia- obrubník, asfalt, zatrávnenie.
Prieskum - Vysoká škola dopravy robila prieskum frekvencie prejazdov na kompe.
Návesné informačné tabule - budú umiestnené v obci ( policajt, deti, označenie ihriska,
fitnesscenta). Firma Aplitec dodá stojany a budú umiestnené v obci.
Nespokojnosť s internetovou stránkou obce - žiadna fotogaléria, žiadne kultúrne akcie,
starosta žiada nápravu.
Odpady v kontajneroch - občanov neustále upozorňujeme, aby triedili odpad, nakoľko
znovu musí byť triedený firmou, ktorá ho vyváža a tým vznikajú vyššie náklady.
Stretnutie s policajtami z Rakúska - prebieha neustále vykrádanie rybárskych chát
a rodinných domov našimi občanmi v Rakúsku. Starosta navrhoval častejšie výjazdy ku
kompe a kontrolovať našich spoluobčanov rakúskymi policajtami.
Firma GURAM, s.r.o. - p.Karovič informatívne predniesol stanovisko bioplynky, ktorá má
byť vybudovaná na smetisku za obcou. Aby získali úver, banka si kladie podmienku získania
do vlastníctva firmy pozemok pod smetiskom.75% by boli bankové výdavky, 25% súkromné
financovanie firmy. Naša skládka je v zozname neriadených smetísk s výmerou 22.000 m-. /"
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Firma Guram, S.LO. navrhuje odkúpenie od obce tohto pozemku za 1,-€/m2 • Žiada zástupcov
obce o premyslenie a uváženie, či dajú súhlas k predaju. Komunálny odpad z obce by bol
spracovávaný v tejto bioplynke, čím by sa znížili náklady na odpad pre obec samotnú
a občanov. Pán starosta poukázal na zápach z bioplynky, p.Karovič vysvetlil, že odpad bude
spracovávaný na báze uhlíka s tým, že emisie budú prísno sledované a k zápachu nedôjde,
bioplynka nebude vybudovaná na báze spalovne. Odpad musí byť triedený, niečo sa bude
odovzdávať firme ASA, Zohor a len časť z odpadu sa využíva. Vznikne 20 pracovných miest,
bioplynka bude mať 16.000m2 zastavanej plochy. K budúcemu zasadnutiu sa OZ rozhodne.

Žiadost' p.Rudolfa Žvacha, Dominika Csonku a Lucie Csonkovej - odpredaj obecného
pozemku za symbolickú cenu 1,-€/m2 p.č.702/3 v k.ú.Záhorská Ves. Tento pozemok bol raz
už odkúpený 26.07.1973, tento prevod nebol zaevidovaný na katastri.
OZ pod uznesením Č. 93/2013 schvaľuje odpredaj časti pozemku č.702/3 z dôvodu hodných
osobitného zreteľa za symbolickú cenu 1,-€ z dôvodu, že kúpna cena za nehnuteľnosť bola už
raz obci uhradená. Za: 7 poslancov, neprítomní: 2 poslanci (p.Matejov.p.Hanzlovič)

Firma Enermont, člen skupiny ZSE so sídlom Bratislava, Hraničná 14, podala žiadosť na
schválenie o súhlas so zriadením vecného bremena a zároveň odsúhlasenie zriadenia vecného
bremena na p.č.1522/ l-ostatné plochy, p.č.1520-ostatné plochy a p.č.702/16 zastavané
plochy a nádvoria v k.ú Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je obec, pre investora
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, z dôvodu vydaného stavebného povolenia pre
stavbu II rodinných domov bezodplatne. OZ súhlasí pod uznesením Č. 94/2013 a pod
uznesením č.95/2013 len s podmienkou - bez finančných nákladov zo strany obce.

Za: 7 poslancov, neprítomní: 2 poslanci(p.Matejov,p.Hanzlovič)

Architektka p.Káčerová uviedla 1.kolo prezentácie vo vizuálnej forme "Revitalizácia centra
obce" . OZ súhlasí pod č.uznesenia 96/2013 s finančným vysporiadaním za jej realizáciu vo
výške 2.500,-€.

Za:7 poslancov, neprítomní: 2 poslanci(p.Matejov, p.Hanzlovič)

Žiadost' redakčnej rady Záhorského hlásnika - mesačne vychádza na l redaktora 16,66 €,
ide o výdavky podľa činnosti redaktora (hlavne cestovné a ostatné výdavky). Redakčná rada
je zložení: Marianka Antaličová, Tomáš Korych, Dávid Malík, Barborka Malíková a Natália
Vajdečková. Požiadavka je polročná odmena vo výške 500,-€/polrok netto, OZ schvaľuje pod
uznesením č.97/2013 finančnú odmenu redakčnej rade s tým, že sa im doplatí aj za l.polrok
2013 v najbližšom výplatnom termíne.

Za:7 poslancov, neprítomní: 2 poslanci(p.Matejov a p.Hanzlovič)

Pán starosta predstavil nášho občana p.Zelenáka - odborníka na zeleň. Ide o úpravu tují pred
rodinnými domami na Hlavnej ulici (od obchodu p.Pruškovej po obecný úrad). P.Zelenák
urobil ich prehliadku a zistil, že perspektívny počet na tvarovanie je 27 ks, ostatné sú
napadnuté chorobou, je nutné ich vyrezať. Dajú sa tvarovať len z plošiny, ošetrovať
a udržovať by sa mali aspoň l x do roka. Pán starosta žiada p.Zelenáka o označenie tují, ktoré
sú napadnuté plesňou, aby po rozhodnutí Životného prostredia mohlo prísť k výrubu.
Poslankyňa Phlžr.Brukerová pripomína, že má prísť k revitalizácii centra obce, budú zasadené
nové sadby stromov, radšej tie treba do budúcnosti ošetrovať a tvarovať.
Pán Zelenák má prichystať cenovú ponuku na údržbu zelene l.etapa.
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Poslanci OZ súhlasia s umiestnením vyrezaným dreveným "Somícom" na Povodňové
námestie v počte za: 7 poslancov.

Na základe žiadosti p.Michala Zemana poslanci rozhodli pod uznesením č. 98/2013 odpredaj
obecného pozemku v majetku obce pod rodinným domom p.Michala Zemana, bytom Pri
barine 396/5, Záhorská Ves p.č.702/3 podľa geometr.plánu za cenu 1,-€/m2, t.j.128,-EUR
z dôvodov hodného osobitného zreteľa, nakoľko kupujúci je vlastníkom stavby rodinného
domu postaveného pred rokom 1976, ktorého časť stojí na dieloch 8,10 spolu o výmere 58m2

a pozemok označený ako diel 9 o výmere 70m2 tvorí časť dvora, t.j. svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu. Zodpovedný: starosta obce.

Za: 7 poslancov, neprítomní: 2 poslanci(p.Matejov,p.Hanzlovič)

Pod uznesením č.99/2013 OZ schvaľuje predÍženie nájomných zmlúv na zdravotnom
stredisku za 1,-€1 mesiac s nájomníkom: MUDr.Vongrejom a MUDr.Chmelovou do
31.12.2013 v nezmenenej forme podľa predchádzajúcich dohôd. Zodpovedný: starosta obce.

Za: 7 poslancov, neprítomní: 2 poslanci(p.Matejov a p.Hanzlovič)
Pod uznesením Č. 100/2013 OZ schvaľuje predÍženie nájomnej zmluvy za 1,-€llmesiac na
zdravotnom stredisku s nájomníkom MUDr. Jenisovou do 31.12.2015 v nezmenenej forme
poľa predchádzajúcej dohody. Zodpovedný: starosta obce.
Za: 6 poslancov, neprítomní: 2 poslanci(p.Matejov,p.Hanzlovič),zdržal sa: l
poslanec(p.Malíková).

Klub Jednoty dôchodcov na Slovensku si zakúpil majetok do vlastníctva obce vo výške
944,55 €, poslanci OZ pod uznesením č.l0l/2013 schvaľujú nákup v počte za: 4 poslanci,
proti: O, zdržali sa: p.Biesik,p.Danihel, p.Nechala).

Pod uznesením č.l02/2013- OZ schvaľuje prijaté uznesenia v počte ll.

Diskusia:
JUDr.Repár ako člen Rady MŠ podal správu o činnosti a poukázal na veľmi dobrú
odvedenú vzdelanostnú prácu učiteliek MŠ. Upozorňuje na nadstavbu MŠ (rozšírenie tried
MŠ), nakoľko verejné zdravotníctvo udelilo výnimku do konca školského roka 2014. Treba
urýchliť termín nadstavby, inak nám padne výnimka. Predpoklad na nadstavbu odhaduje na
150.000,-EUR. Pán starosta informoval, že projekt na projektovú dokumentáciu bol
vypracovaný, žiadosť na 8.000,-EUR financovaná z euro fondov odoslaná na ministerstvo.
Pán Konečný ako štatutár zakladajúceho klubu informoval verejnosť, že v obci sa zakladá
športový klub pre všetky druhy športu pod názvom "Obecný športový klub". Predsedom bude
p.Danihel Róbert, v klube je zapísaných 48 členov. Poukazuje na to, že nikto neberie žiadny
futbalový klub, sami si musia zarobiť na seba, na rok 2014 podali žiadosť do rozpočtu
o 3000,-EUR.
Poslankyňa Malíková Gabriela - poďakovala p.starostovi za výstavbu novej cesty za
obyvateľov ulice Pri prvej kaplnke, zároveň za sochu Sv.Vendelína za výsadbu zelene a tují.
Poslankyňa PhDr.Brukkerová Darina - informovala, že dňa 19.10.2013 o 14,00 hod sa koná
v KD kultúrny program k "Úcte starším" , o 15,00hod. hrá kapela zo Zohoru Prespolanka,
dňa 01.11.2013 sa bude konať Pamiatka zosnulým v dome smútku.

Záver
Pán starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť.
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JUDr.Repár Milan

Zapísala: Annušová Veronika

V Záhorskej Vsi, dňa 15.10.2013
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