
Zápisnica zo zasadnutia OZ Záhorská Ves konaného dňa 03.06.2013
O 17,00 hod v budove Obecného úradu v Záhorskej Vsi.

Prítomní:

JUDr.Šimkovič Boris - starosta obce, poslanci OZ: Biesik Peter, PhDr.Brukkerová Darina,
Danihel Pavol, Hanzlovič František, Malíková Gabika, Matejov Peter (príchod 18,23 hod.),
JUDr.Repár Milan, Vajdečka Miroslav.

Ospravedlnení:
Poslanec OZ: Nechala Stanislav - PN

Zapisovatel' uznesení:
Kontrolórka obce: Mgr.Rúth Kaderová

Zapisovatel':
Veronika Annušová

Overovatelia:
Biesik Peter, Danihel Pavol. Za: 7 poslancov

Program:
l. Otvorenie
2. Kontrola úloh

3. Odsúhlasenie VZN na rok 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 a VZN o dani za predajné automaty a nevý-
herné hracie prístroje.
4. Odpredaj domov v majetku obce
5. Odsúhlasenie nákupu posilňovacieho zariadenia
6. Informácie starostu obce
7. Rôzne - diskusia
8. Schválenie uznesení
9.Záver.

Zápis z rokovania

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných a informoval ich
o programe rokovania, určil zapisovateI'a uznesení p.Kaderovú Rúth _ kontrolórku obce
a zapisovateI'a zápisnice - p.Annušovú Veroniku - za OCÚ a overovateI'ov zápisnice:
p.Biesika Petra a Danihela Pavla. OZ schválili overovateI'ov zápisnice v počte: 7 poslancov.
Poslanec p.Peter Matejov sa nedostavil na zasadnutie OZ.

Kontrola úloh.
Mgr.Kaderová Rúth predniesla kontrolu úloh:
Uznesenie č.118/20 II - Splátkový kalendár p.Klačanského - úloha trvá do 03.10.2014
Uznesenie č.l 03/2011 - predaj rodinného domu ZUZANKA za cenu 60.000,-EUR _ úloha
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Uznesenie č.122/20 II - rokovanie s firmou GURAM, S.r.o.- úloha trvá ( zo strany obce bolo
vydané územné rozhodnutie, firma GURAM s.r.o. musí vybavit' stanovisko ŽP k vydaniu
stavebného povolenia).

Uznesenie č.23/20l3 prihlásenie FC do 5.ligy z organizačných dôvodov termín presunutý do
30.06.2013 - úloha trvá.
Uznesenie č.31/20 13 -deratizácia hlodavcov v obci - do 15.05.2013 - úloha splnená.
Uznesenie č.32/20 13 - výberové konanie pre realizáciu ciest - 7 prihlásených -13.05.2013
výberové konanie na cenu - úloha splnená.
Uznesenie č.33/20l3 - kontrolný deň na cesty - úloha trvá termín 15.06.2013
Uznesenie č.35/20l3 - rozšírenie vybavenia fitnescentra -termín do 30.06.2013.

Mgr.Kaderová -kontrolórka obce poukázala na porušenie zákona §40 odst. 8 vo VZN
č.1/20 13 za komunálny odpad, bolo vypracované nové VZN a pod uznesením č.49/20 13 OZ
schvaľuje VZN č.2/20l3 o miestnych daniach a poplatkoch s platnost'ou od 19.06.2013
v počte 7 poslancov. Zároveň OZ schval'uje pod uznesením č.50/2013 VZN č.2/20l3 o dani
za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje s platnost'ou od 19.06.2013 v počte 7
poslancov.

Zároveň p. kontrolórka predniesla správu z kontroly plnenia rozpočtu za Lštvrťrok 2013,
v počte 6 poslancov berie správu na vedomie, l poslanec (p.Hanzlovič) je proti a 2 poslanci
neprítomní (p.Nechala a p.Matejov).
Poslanec p.Hanzlovič pripomienkoval úhradu (celoplošná deratizácia), p.kontrolórka
vysvetlila, že pri cenovej ponuke bola stanovená suma za l prevedenie deratizácie, prebehlo
opakované prevedenie, suma je uhradená podl'a schválených návrhov OZ.

Odpredaj domov v majetku obce.
P.Poláková Adriana - pracovníčka OCÚ bytového hospodárstva vysvetlila situáciu ohl'adom
odpredaja domov v majetku obce - rodinného domu na ul.Stupavská a Pol'ná. Prebehlo
oslovenie nájomcov listovou formou, na základe ich súhlasu boli vypracované znalecké
posudky, na základe rozhodnutia OZ pod uznesením č.44/20 13 bol schválený k odpredaju len
l rod.dom na ul.Družstevná nájornníčke p.Vaskovej . Podl'a zákona majú všetci nájomníci
týchto rodinných domov prednostné odkúpenie. Pán Uherek Rastislav - nájomca rod.domu na
ul.Stupavská prikladá fotodokumentáciu pri odovzdávaní do prenájmu, členovia OZ môžu
porovnat' vtedajší a terajší stav. Každý nájomník môže doložit' účtenky, faktúry, doklady
ohľadom prerábok uvedených rod.domov.
l, Členovia OZ odsúhlasili odpredaj rodinných domov pod uznesením č.54/2013 za rodinný
dom na ul.Stupavská, súp.č.197 nájomcovi p.Uherekovi Rastislavovi a Uherkovej Monike za
l3.500,-EUR, z dôvodu nadbytočnosti majetku a efektívnejšieho využitia finančných
prostriedkov získaných z predaja v počte za: 6 poslancov, proti: l poslanec (p.Hanzlovič) a 2
neprítomní: (p.Nechala a p.Matejov).
2, Členovia OZ odsúhlasili odpredaj rodinného domu pod uznesením č.55/20 13 na ul.Pol'ná
súp.č.308 nájomcovi Kvetoslava Zemanová a Jozef Zeman za 7.500,-EUR, z dôvodu
nadbytočnosti majetku a efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov získaných z predaja
v počte za: 6 poslancov, proti: l poslanec (p.Hanzlovič) a 2 poslanci (p.Nechala ap.
Matejov).

Pod č.uznesenia 56/2013 schval'ujú členovia OZ termín odpredaja nehnutel'ností do: .
31.12.2013. Po tomto termíne budú nehnutel'nosti v majetku obce ponúknuté iným /é
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záujemcom v počte za: 6 poslancov, proti: 1 poslanec (p.Hanzlovič), 2 neprítomní: p.Nechala
a p.Matejov. Uvedený termín platí pre všetky 3 rodinné domy k odpredaju.

Nákup posilňovacieho zariadenia do fitnescentra.
Pán starosta predniesol 3 ponuky na kúpu posilňovacej veže do fitnescentra, OZ schválilo
kúpu tohto zariadenia v hodnote 399,60 EUR v počte za 7 poslancov, 2 neprítomní p.Nechalaa p.Matejov).

Príchod p.poslanca Matejova: 18,20 hod.

Pán Engino - zahraničný podnikatel' z Rakúska a firma BOWIX s.r.o. podávali žiadost'
o odkúpenie pozemkov v k.ú.obce Záhorská Ves zapísaných na LV č.1097 v extraviláne obce
Záhorská Ves ta areálom bývalého pol'nohosp.družstva. Jedná sa o parcely C
1628,1637,1638,1639,1640/1,1641/1,1642/2 a 1642/3 v celkovej výmere 24.119m2•

Pán starosta navrhuje tieto pozemky dat' do dlhodobého prenájmu , nie k odpredaju.
Navrhuje zostaviť komisiu na výberové konanie na dlhodobý prenájom hore uvedených
parciel a ich správneho využitia.

Pod č.uznesenia č.58/2013 - OZ schval'uje výberové konanie na využitie extravilánu obce
Záhorská Ves v počte za: 7 poslancov, proti: 1 poslanec (p.Hanzlovič) a 1 neprítomný:
p.Nechala. Zodpovedný: pán starosta. Termín stanovujú na04.07.2013 o 16,00hod.

Žiadost' p.PUPÍKA o finančný príspevok na reprezentáciu obce v tancovaní spoločenských
tancov na majstrovstvách sveta seniorov v Nemecku. Poslankyňa PhDr.Brukkerová Darina
navrhuje začleniť sa pod kultúrny spolok "Uhranská perla", vytvoriť tanečný krúžok od detí
až po seniorov a reprezentovať našu obec a spolupracovať aj pri kultúrnych podujatiach obce.
Pod číslom uznesenia 59/2013 OZ schval'uje na základe žiadosti finančný príspevok vo
výške: 500,-EUR p.Rastislavovi Pupikovi, ktorý je podmienený spoluprácou s kultúrnym
spolkom "Uhranská perla" v počte za: 7 poslancov, zdržal sa 1 poslanec (p.Hanzlovič),
neprítomný: 1 poslanec (p.Nechala).

Dostavil sa p.Engino a slečna Bobáková ( žiadosti k odpredaju extravilánu) _ pán starosta
vysvetlil p.Enginovi a slečne Bobákovej (firma BOWIX,s.r.o.), že OZ tento bod prejednalo a
rozhodlo, že horeuvedené pozemky v extraviláne obce dávajú do dlhodobého prenájmu až povýberovom konaní.

Pod č.uznesenia 60/2013 OZ schval'uje komisiu na výberové konanie na dlhodobý prenájom
extravilánu obce. Členovia komisie budú: p.Ma1íková, p.Vajdečka, p.Danihel, p.Poláková,
p.Biesik, p.Antaličová. Termín výberového konania je učený dňa 04.07.2013 o 16,00hod.
v zasadačke OcÚ. Za bolo 7 poslancov, proti 1 poslanec (p.Hanzlovič) a 1 neprítomný(p.Nechala).

Informácie starostu obce

Pán starosta informoval, že dňa 31.05.2013 podpísal zmluvu so stavebnou firmou
SVIETELSKÝ a pripomína poslancom OZ, že môžu oslovil' iných architektov v priebehu 2-3
týždňov s termínom oslovenia revitalizácie centra obce na rok 2014. Pán starosta osl.g.0l
architektky A.Káčerovú a P.Zemanovú. ;.~. (
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Detské ihrisko SLNIEČKO je zničené, našiel sa páchate l' devastácie(Vrba Denis), je zničené
oplotenie, vec jednania s rodičmi.
Zároveň informoval že 2-izbový byt v škole je voľný, môžu hľadať nových nájomcov.

Rôzne.
PhDr.Brukkerová informovala o aktivitách a činnosti kultúrneho spolku .Uhranska perla"
najmladšírni členmi mažoretkového súboru MERCI v choreografii námorníčky a šašovia.
Súťaž sa konala dňa 26.05.2013 v Prahe, naše mažoretky sa zúčastnili medzinárodného finále
za výdatnej podpory rodičov a priateľov a vybojovali bronz za choreografiu CIRKUS a tiež za
choreografiu NÁMORNíČKY tiež bronzové medaily. Touto cestou ďakujú za reprezentáciu
obce, počas dvoch mesiacov stáli až 24-krát na stupienkoch víťazov a na konte majú 9
zlatých, 9 strieborných a 6 bronzových medailí,
- Dňa 1.6.2013 sa konala veľká akcia ku dňu detí na ihrisku. Boli pripravené súťaže
vedomostné, športové s odmenami a poďakovala za prípravu tejto akcie Natálii Vajdečkovej
a Davidovi Malíkovi a ostatným členom.
- Žiaci ZŠ v rámci vyučovania tohto času navštevujú UHRANSKÉ MÚZEUM.
p.MATEJOV - informoval za vystavenú faktúru p.Fuseka Ivana za elektročinnosti a opravu
svietidiel na colnici. Vystavená faktúra bola doplnená o dodací list s rozpísaným materiálom
a rozpisom prác, je adekvátna za vykonané práce a má sa uhradiť,
- p.Matejov ako člen finančnej komisie navrhuje, aby sa stavebná a finančná komisia
podpisovala pri faktúrach a pri odovzdávaní - kolaudáciách,
- zároveň poukazuje na dezolátny stav ciest v obci, navrhuje zasypal' diery aspoň
makadamom,

- p.Malíková upozorňuje na nebezpečné osoby pohybujúce sa po obci, hlavne v parku a pri
bráne ZŠ na hrajúce sa deti a posedávajúcu mládež,
- p.Hanzlovič pripomienkoval výšky úhrad za stavebný dozor za r.2012 a r.2013 za Ing.Turka
počas rekonštrukcie ul. Školská a V zákostolí a žiada kontrolóra obce o vyrozumenie týchto
úhrad ako vyplatenie odmeny stavebného dozoru.
-p. Danihel Pavol sa prihlásil ako dobrovol'ný člen finančnej komisie.

Prijatie uznesení pod č.61/2013
V priebehu rokovania OZ bolo prijatých 12 uznesení.

Záver.
Pán starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účast'.

Overovatelia zápisnice:

p.Peter Biesik:
" L~

/" /1.,'...............................................

p.Pavol Danihel: ~ .

Z ' I A ~ 'V 'k /..' lií'l}aplsa a: nnusova erom a i .
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Starosta obce:C .

V Záhorskej Vsi, dňa 03.06.2013
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