
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi, konaného
dňa 3.3.2014 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Prítomní: JUDr. Boris Šlmkovič-starolsta, Mgr. Kaderová Rúth-kontrolór obce, PhDr. Brukkerová

Darina, Malíková Gabriela, Biesik Peter, JUDr. Repár Milan, Vajdečka Miroslav, Danihel Pavol, Nechala
Stanislav.

Neprítomný: Hanzlovič František -

Ospravedlnený: Matejov Peter - PN

Zapisovateľ; AntaJičová Anna

Overovatelia zápisnice: JUDr.Repár Milan, Malíková Gabriela

Program:

1. Otvorenie
2.Kontrola úloh
a.sprävv z kontrol hlavného kontrolóra obce

4.RiaditerORPZ pán Kubina

s.Bytovka neplatiči - pani Poláková
6.lnformácie starostu obce - náučný chodník, Mš, ples, auto, tuje

7.Žiadosti
8.Rôzne - diskusia

9.Schválenie uznesení

lQ.Záver

Zápis z rokovania:
I.Otvorenie

Starosta obce JUDr. Boris Šimkovič zahájil zasadnutie OZ, privítal prítomných, predniesol program

zasadnutia, dal odhlasovať zapisovateľa a overovateľov zápisnice a dal odhlasovať návrh programu

zasadnutia. O 17.05 prišiel pán Hanztovič František.

2.Kontrola úloh
Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce Mgr. Kaderová Rúth

Uznesenie 118/2011- splátkový kalendár p.Klačanského - úloha trvá do 03.10.2014
Uznesenie 103/2011- predaj ROZuzanka za cenu 60.000,-( - úloha splnená

Uznesenie 122/2011- rokovanie s Guram s.r.o. - úloha trvá

Uznesenie 124/2013 - schválenie uzatvorenia dodatkov zmlúv s nájomníkmi ZV - úloha splnená

3.Správy z kontrol hlavného kontrolóra obce
V zmysle ustanovení § l8f ods. 1 pism.e) zák.č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom zneni

predkladá Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2013, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2013.

Za: 8 poslancov

Proti: O poslancov

Neprítomný: 1 poslanec lp. Matejovi

Zdržal sa: O



Za: 8 poslancov

Proti: O

Neprítomný: 1 poslanec lp. Matejov/

Zdržal sa: O

4.Riaditeľ ORPZ p. Kubina
Starosta privítal riaditeľa OR PZ Malacky p. Kubinu a riaditeľa Obvodného oddelenia PZGajary p.

Cabadaja.

P. Kubina predniesol stručné vyhodnotenie bezpečnostnej informácie. Obec Záhorská Ves spadá pod
Obvodné oddelenie PZ Gajary. Pod Obvodné oddelenie PZGajary okrem obce Záhorská Ves patria

obce Suchohrad, Jakubov, Gajary a Malé Leväre. PZmá 23 rudi, ktorí vykonávajú každodennú činnosť

vo všetkých obciach. Boli prijaté opatrenia či už v kriminalite, alebo v návykových látkach. V obci sa

riešilo za rok 2013 22 trestných činov, z čoho bolo 12 objasnených. Budú prijaté opatrenia cez

hliadkovanie, zameranie na dopravu, podávanie alkoholických nápojov maloletým. Z hradiska

minuloročných štatistických ukazovateľov bol obvod Záhorská Ves zaradený do menej závažných.

Starosta požaduje na spoločných stretnutia, aby bola v obci Záhorská Ves zriadená policajná stanica,

hlavne z dôvodu, že je to pohraničná obec, kde je prechod do Rakúska a je tu väčší pohyb rôznych
občanov. P. Kubina povedal, ak chcete v obci políciu, občania musia oznámiť všetky trestné činy PZ,

lebo nie je nahlásených vera trestných činov a štatistika je potom skreslená. V obci ale aj v celom
okrese Malacky je veľká distribúcia omamných látok, ktorá sa stále sleduje a vykonávajú sa aj

domové prehliadky. Z hradiska dopravno bezpečnostnej situácie nie je obec Záhorská Ves riziková.
Starosta sa vyjadril, že medzinárodná hliadka, ktorú tvorí jeden Slovák a jeden Rakúšan je zbytočná,

mali by sa sledovať a kontrolovať ľudfa prepustení z výkonu trestu - vtedy rastie kriminalita.

p. Búdová mala pripomienku, že keď niekto nahlási krádež, s čím má aj vlastnú skúsenosť ubehlo 5
hodín, počas ktorých ju niekoľko krát vypočúvali a nakoniec musela ísť spísať zápisnicu na PZdo
Gajár.

P.Lisý sa pýta, či by do obce nemohla viacej chodiť pohotovostná motorizovaná jednotka. Bolo mu

odpovedané, že hliadka bude chodiť sporadicky. PZ má v pláne rôzne dopravno - bezpečnostné

akcie.

P. Hanzlovič sa pýta, že ako občan a poslanec OZ si splnil občiansku povinnosť, kedy nahlásil na 158,

že starosta havaroval a podpálil si auto, čo počul a tlmočil od iných občanov. Celý záznam bol
k dispozícií starostovi, ktorý ho predniesol na zasadnutí OZ a na stránke obce bol pozmenený
a neúplný.

P. Poláková má tiež pripomienku ohľadom spísania zápisnice pri krádeži. Či by sa nemohli zápisnice

podpisovať doma, lebo vera ľudí odrádza nahlasovanie trestných činov, z dôvodu, že sa nemajú ako
dostaviť na PZGajary.

Okresný rtedtter prisľúbil, že uvedenú požiadavky budú prejednané a prijaté opatrenia. Pánovi

Hanzlovičovi povedal, že starosta má právo ísť nahliadnuť do spisu. P. Búdovej a p. Polákovej

odpovedal, že sa pokúsi formou opisu riešiť výpovede, aby ľudia nemuseli chodiť do Gajár.
Starosta poďakoval okresným riaditeľom za ich čas a podané informácie.

S.Bytovka neplatiči - pani Poláková

Pani Poláková informovala, že bolo vykonané vyúčtovanie za rok 2013, kde bol 3304,15-€preplatok

a 3897,48-f nedoplatok. Nedoplatok bol z dôvodu, že neboli uhradené mesačné platby. Boli vyzvaní
všetci neplatiči a bol s nimi spísaný splátkový kalendár.
S neplatičmi za rodinné domy bola spísaná zmluva výkon práce pre potreby QcÚ.



Situácia sa stabilizuje po úhradách nedoplatkov. Pani Poláková podá správu na zasadnutí OZ

v septembri 2014.

6.lnformácia starostu obce
Náučný chodník - v stredu 5.3.2014 bude prvé kolo výberového konania na dodávateľa, kde budú
otvorené obálky II ostatné". Ak budú všetci uchádzači splňaŕ požiadavky budú písomne oboznámení

a postúpia do druhého kola na otváranie obálok kritéria s cenovými ponukami, pokiaľ sa niekto

neodvolá.
Materská škola - bol vybraný výberovým konaním dodávateľ firma Gama-art, s.r.o. na spracovanie

projektovej dokumentácie, ktorá je toho času v realizácii.
Ples - myslím si, že dopadol dobre, budúci rok bude hrať skupina YAMAHA.

Auto - je stále v riešeni.

Tuje- v tomto čase sa vykonáva vyrub tuji z dôvodu, že sa bude realizovať výstavba náučného
chodníka. Povolenie nám vydal Okresný úrad Malacky. Od 1.1.2014 vyšiel zákon, ktorým už bude

povolenia na výrub vydávať obec.

7.Žiadosti
Žiadosť pani Žvachovej, bytom Jakubov o predaj obecného pozemku.
Žiadosť bola schválená uznesením č. 93/2013, ktoré sa ruší, z dôvodu, že mali zle vypracovaný

geometrický plán. Správa katastra im vrátila späť geometrický plán z dôvodu nesúladu parcelných

čísiel. Z tohto dôvodu si museli dať vypracovať nový geometrický plán, kde požadovaná výmera 189

m2 sa nemení a všetky údaje ostávajú pôvodné. Menia sa len parcelné čísla.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parc. Č. 702/3, ostatná plocha

v kat. územi obce Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je Obec Záhorská Ves zapísaná na lV č.1097.

Za: 8 poslancov

Proti: O
Neprítomný: 1 poslanec lp. Matejovi

Zdržal sa: O

Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Michala archanjela, Hlavná 333, Záhorská Ves o príspevok

na renováciu vchodových dverí v kostole, ktorá predstavuje sumu 700,-(.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ftnančnv príspevok Rímskokatolíckej cirkvi v Záhorskej Vsi vo výške

700,-( na renováciu vchodových dverí.

Za: 6 poslancov

Proti: O

Neprítomný: 1 poslanec lp. Matejovi
Zdržal sa: 2 poslanci fp. Malíková, JUDr. Repári

Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Záhorská Ves o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia sil

a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky pre rok 2014 o zaradenie do

kategórie "C". Zaradenie sa zdôvodňuje pre prípadné povodne a z dôvodu, že obec je hraničná.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie DHZ v Záhorskej Vsi do kategórie C celoplošného

rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na územi SR.

Za: 8 poslancov

Proti: O



Podľa plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola plnenia rozpočtu za 4. štvrťrok 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam z kontroly čerpania rozpočtu za 4. štvrťrok 2013.

Za: 8 poslancov

Proti: O
Neprítomný: 1 poslanec lp. Matejovi

Zdržal sa: O

Kontrolórka vykonala na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi kontrolu výberu správnych poplatkov za I.

polrok 2013. Predmetom kontroly boli overovanie matrika, za stavebné povolenie, rybárske lístky

a výpisy z registra trestov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly výberu výšky správnych poplatkov za I.

polrok 2013.
Za: 8 poslancov

Proti: O
Neprítomný: 1 poslanec lp. Matejovi

Zdržal sa: O

Kontrola hospodárenia a nakladanie s finančnými prostriedkami v Materskej škole, za rok 2012.
Účelom kontroly bolo preveriť súlad hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami so

všeobecne záväznými právnymi predpismi za rok 2012.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly hospodárenia a nakladania s finančnými

prostriedkami v MŠ v Záhorskej Vsi za rok 2012.
Za: 8 poslancov

Proti: O
Neprítomný: 1 poslanec lp. Matejovi

Zdržal sa: O

v súlade s plánom kontrolnej činnosti za 2. polrok 2013 bola vykonaná kontrola prevádzky

Multifunkčného ihriska a výber poplatkov za 4. štvrťrok 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam z kontroly Multifunkčného ihriska za 4. Štvrťrok

2013.
Za: 8 poslancov
Proti: O
Neprítomný: 1 poslanec lp. Matejovi

Zdržal sa: O

Starosta informoval OZ ohľadom 2 digitálnych kamier, ktoré budú umiestnené na Povodňovom
námestí. Jedna smerom na Malacky a druhá smerom na Stupavu. Jedná sa o kamery, ktoré boli

schválené na minulom zasadnutí, kde jedna z nich mala byť umiestnená na Povodňovej ulici, ale

z dôvodu, že je tam už súkromná kamera rozhodlo sa, ie sa umiestnia obidve na Povodňovom

námestí. To znamená, že pred starostovým domom obecná kamera nebude.



Neprítomný: 1 poslanec lp. Matejovi

Zdržal sa: O

S.Rôzne - diskusia
Starosta informoval, že ho navštívil Dr. Elan z Bratislavy, ktorý má záujem o detskú ambulanciu.
Ordinoval by 3 x do týždňa, potrebuje zdravotnú sestru, zariadiť ambulanciu. Miestnym rozhlasom sa

vyhlasuje, aby rodičia, ktorí majú záujem o lekára nahlásili počet detí, ktorý je tiež potrebný

k otvoreniu ambulancie. Starosta má problém s obsadením miesta zdravotnej sestry.
Dňa 1S. marca sa v kultúrnom dome v Záhorskej Vsi uskutoční 3. ročník Galavečer Merci.

Kultúrny spolok Uhranská perla pozýva všetkých poslancov OZ na výročnú schôdzu.

9.Schválenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 10 prijatých uznesení.

lO.Záver
Starosta ukončil zasadnutie OZ, poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

Zapísala: Antaličová Anna

1. JUDr. Repár Milan

#_2 _A7/ýOveril:

2.Malíková Gabriela •••••••••••••• ~~~H

Starosta obce JUDr. Boris Šimkovič

n~--Š....~:J H •••••

V Záhorskej Vsi dňa 7.3.2014
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