
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 2.9.2013 (o 17.00 Obecný úrad ZV)

Prítomní: JUDr. Boris Širnkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce, Orgoňová Stanislava -
za OCÚ
Poslanci: JUDr. Repár Milan, Vaj dečka Miroslav, Peter Matejov, Gabika Malíková, Hanzlovič
František
Ospravedlnení: Nechala Stanislav /PN/, Danihel Pavol /PN/, Brukkerová Darina, Biesik Peter

Zapisovateľ: Orgoňová Stanislava
Overovatelia zápisnice: Hanzlovič František, Vajdečka Miroslav
Uznesenia: Mgr. Kaderová Rúth

Program:

I. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Správa z kontroly a schvaľovanie plánu kontrol na ll. polrok 2013
4. Mikroregión
5. Škola -200,- E za servisné služby /internet, počítače/
6. Informácie starostu obce
7. Žiadosti
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

Zápis z rokovania:

Otvorenie
Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania.

Kontrola úloh - Mgr. Kaderová predniesla kontrolu úloh
Uzn. I 18/20 I I - splátkový kalendár p. Klačanského - spláca. úloha trvá do 03.10.20 I4
Uzn. I03/20 I l - predaj RD Zuzanka za cenu 60 000 E - úloha trvá
Uzn. 122/20 II - rokovanie s firmou GURAM - úloha trvá !zo strany obce bolo vydané územné
rozhodnutie, firma Guram musí vybaviť stanovisko ŽP k vydaniu stavebného povolenia/-úloha trvá
Uzn. 73/2013 - doriešenie dodatkov k nájomným zmluvám v zdrav. stredisku ZV - úloha trvá
Uzn. 74/2013 - prenájom maringotiek - p. Nestarcová a p. Drahoš - úloha splnená
Uzn. 75/20 13 - zmluva so spoločnosťou Accentus /pohľadávky/ - úloha splnená
Uzn. 77/2013 - realizácia opravy výtlkov v obci - úloha splnená
Uzn. 78/2013 - spomaľovacie retardéry na ul. Železničná - úloha splnená

p. Hanzlovič k výtlkom: prečo sa to dalo len na určité miesta, prečo sa neopravili iné cesty,
investovalo sa na jedno miesto, pritom to bolo určené na výtlky obce, jamy v obci sú zase, tie sa
budú v zime rozširovať, lebo nie sú čiastočne upravené

starosta: dohodli sme sa. že budeme robiť výtlky na miestach. ktoré patria obci, hlavné cesty sú
regionálne, bočné sa robia v celku ,~/~~,
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Správa z kontroly a schvaľovanie plánu kontrol na II. polrok 2013

Zostatok RF na začiatku roka 2013 bol 77 853, ]6 E , prispelo sa v roku 2012 do RF IS 229,28 E,
a výdavky v roku 2013 poľovníci 2 200 E, náučný chodník 2500 E, cirkev 2000 E, cesty
rekonštrukcia 45 000 E, zostatok k 30.6.20] 3 je 4] 382,44 E.

p. Hanzlovič - prečo sa dávalo na náučný chodník 2 500 E
- p. Kaderová - projekty stáli 2 500 E. tie sa dávali z RF. bolo to zahrnuté v rozpočte

Príspevok poľovníkom - treba schváliť zmenu rozpočtu

Uzn. 84/2013 OZ schvaľuje zmenu rozpočtu a to z RF
Za: 4
Zdržal sa: I/p. Hanzlovič/
Neprítomní: 4
Proti: O

Plán kontrolnej činnosti:
Uzn. 85/20] 3 - OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 20] 3.
Za: 5 poslancov
Neprítomní: 4
Zdržal sa: O
Proti:O

Správa z kontroly MI:
Tržby stále klesaj LI.50 E bolo za 3 mesiace
- dá sa vyrobiť väčšia reklamná tabuľa
Uzn. Č. 86/2013 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly MI za 2. štvrťrok 20]3.
Za: 5 poslancov
Neprítomní: 4
Zdržal sa: O
Proti: O

-čerpanie rozpočtu - prekročené výdavky na palivo Peugeot a Felícia, aj na traktor
/Felícia sa používa na rozvoz obedov v Jeseni/

Prekročené energie KD, to sa ešte môže zmeniť, platia sa zálohové platby, prerába sa kúrenie
p. Hanzlovič - aj v Zuzanke je veľa výdavkov za kúrenie - pozrieť do budúceho OZ
- palivo Peugeot a Felícia - či sa vedie evidencia
UZI1. Č. 87/2013 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly čerpania rozpočtu za 2. štvrťrok 2013
Za: 5 poslancov
Neprítomní: 4
Zdržal sa: O
Proti: O

Pani Šéryová - bude sa konať medzinárodná výstava psov v našej obci 5.10.2013 od 8.00 hod. rána
buď v hasičskej jame alebo na rybárskej chate
- určite by to bolo bezpečnejšie na rybárskej chate, treba sa s nimi dohodnúť
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mikroregión - je tam 7 obcí. v budúcnosti sa budú obce spájať a práve Európske fondy budú
môcť byť čerpané aj takouto formou, bolo by škoda, aby sme pri 250 € poplatku ročne neboli
v tomto regióne, kde sú všetky okolité obce. Myslím si, že Záhorská Ves tam patri. Niektorí
ste to zle pochopili, mali by sme to schváliť uznesením, vyplývajú nám z toho len výhody.
Bude väčšia sila obcí, vypracujú projekty, spoločná spoluúčasť bude
p. Repár - obec môže len získať
p. Hanzlovič - či bude okrem vstupnej platby sa niečo ešte platiť
starosta:

spoločné projekty napr. agroturistika, bezpečnostý projekt ktorý by sa mal riešiť cez kamerové
systémy a centrálnym pultom ochrany
p. Hanzlovič - či sa bude stále prispievať každej obci, keď nejaká obec si bude niečo robiť.
Starosta: budeme prispievať len na spoločné projekty

Uzn. Č. 88/2013 - OZ schvaľuje vstup obce Záhorská Ves do združenia Mikroregiónu obcí pod
Pajštúnorn a jednorázový poplatok za vstup 250 €
Za: 4 poslanci
Neprítomní: 4 poslanci
Zdržal sa: I poslanec lp. Hanzlovič/

Starosta: neviem nad čím rozrnýšlate. odkladám bod nabudúce.

Servisné služby škole - internet, počítače
Starosta oslovil nášho technika pána Kostku, bude sa starať o systém za 200 € mesačne, do konca
roka treba 800 €. Škola to potrebuje, prostriedky pôjdu z RF.

pani riaditeľka prítomná na OZ podrobne všetko vysvetlila
Uzn. 89/2013 - OZ schvaľuje:
al príspevok ZŠ v Záhorskej Vsi na servis počítačov vo výške 800 €, termín do 31.12.2013
b/zmenu rozpočtu
Za: 5 poslancov
Neprítomní: 4 poslanci
Zdržal sa: O
Proti: O
Pani riaditeľka poďakovala pánovi starostovi a Ol) za pomoc pri chode školy cez prázdniny.

Informácie starostu:
Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili "sumíca", poďakoval všetkým poslancom, veľmi
peknú lavičku, erb a somíca urobili drevorezbári z Nitry, sorníc by mohol byť umiestnený na
Námestí povodne medzi tie 2 hraby, nejaký podstavec by sa urobil, alebo ak by mal niekto iný
návrh, môže to byť aj inde, lavička sa dá na OÚ do vchodu, za všetko sme zaplatili 260 €.

p. Hanzlovič - Námestie povodne je pietne miesto, nehodí sa to tam, dal by som na reakciu
občanov
dalo by uvažovať, že by to bolo medzi KD a mäsiarstvom

- kladenie vencov: všetkým sa starosta poďakoval, ktorí sa zúčastnili, málo ľudí bolo, treba si nájsť
na tieto akcie čas, starosta sa poďakoval tvorcom hlásnika.
- cesty: sme pred kolaudáciou, práce sú skončené, VPP to pekne okolo cesty poupratovali
- zahájili sme školský rok s pani riaditeľkou
- založili sme KD, je dôležité aby naši dôchodcovia žili naplno, doteraz sme neboli v jednote
dôchodcov Slovenska, ZV je členom Jednoty dôchodcov Slovenska, bude podporovať chod tohto
klubu
- bolo 125. výročie založenia DHZ . ~
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- zahájili sme futbalovú súťaž v 5. lige, starosta sa poďakoval všetkým, čo sa o to zaslúžili.
Vajdečkovi, p. Malíkovej, p. Danihelovi, také ihrisko na okolí má málokto, aj zásluhou firmy
Bernako. ktorá nám v tomto ve rm i pomoh Io. urobi Ii kus práce zadarmo.
- revitalizácia - plán od kostola. obecný úrad, sedelo sa s architektmi, prídu na budúce OZ
premietnuť nejak)' návrh
- verejné obstarávania od 1.7.2013 pôjdu cez ministerstvo
- softvér na OÚ- bude sa kupovať nový, pretože stále vypadáva program

Rôzne a diskusia:
p. Schneiderová - pripomienka k cestám a k parkovaniu na Kasárenskej ul.

po obidvoch stranách stoja autá, nedá sa tam prechádzať
Danihel Pavol - tréner futbalistov, dopočul sa, že má vzniknúť v obci nový futbalový klub,
má sa nazývať obecný - aby nedošlo k takej situácii, že by sa pôvodný zrušil, každý kto chce
športovať môže prísť

Starosta: zatial' žiadna žiadosť neprišla, budeme sa tým zaoberať keď to tu bude. K aktivitám
občanov sa medze nekladú, ale obec ako taká si myslím by jeden kvalitný športový klub mala mať,
som rád. že sa toho niekto ujal. tam bol ten deficit. Teraz zrazu prídu ľudia, ktorí túto aktivitu
naznačili. Bude to riešiť Oz. treba si to dobre premyslieť. lebo to určite naruší chod klubu ktorý už
funguje, nebolo doteraz hráčov a zrazu máme 2 kluby, ale treba si sadnúť za jeden stôl. dať osobné
záujmy preč a treba sa na to pozrieť spoločne. Športový klub si môže založiť každý, ale pod názvom
obecný, to musíme odsúhlasiť my.

Klub dôchodcov - p. Annušová a p. Pupíková oboznámili prítomných o založení klubu dôchodcov,
ktor)! vznikol na podnet starostu a okresného výboru jednoty dôchodcov

starosta požiadal OZ a aj ostatných, aby obec podporovala takého aktivity

p. Matejov - čo sa týka KD, každá jedna organizácia si dáva na obec žiadosť o priestor, priestor už
máte, na OZ nebolo nič schvaľované, všetky organizácie išli cez Uhranskú perlu, tá má priestory na
to, natíska sa jedna otázka, čo s kúrením, vel'ká finančná náročnosť, organizujú sa tam akcie. Budú
nám odchádzať peniaze z KD. veľká sála sa v zime nevykúri, všetky akcie odídu. Ja som za
podporu. ale prečo nejdete za Uhranskú perlu.
- p. Hanzlovič - ten klub bol v KD odjakživa. aj tam boli akcie. čiže v tom nevidím žiaden problém,
aby tam ten klub nemohol byť ako aj predtým
Starosta: to je samostatný subjekt. pri akciách nebude problém

p. Bajtek - už sa môžu začať pilovať stromy pri zavodňovacích kanáloch
- ponúkol sa, že dá vyrobiť reklamné tabule na propagáciu MI
Starosta sa mu poďakoval za všetko. čo pre obec robí

Prijatie uznesení
V priebehu rokovania bolo prijatých 6 uznesení - uzn.90/2013

9. Záver:
Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Orgoňová Stanislava
Overovatelia: p. Vajdečka Miroslav

p. Hanzlovič František

V Záhorskej Vsi, dňa 13.09.2013

<..
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