
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupite!'stva
v Záhorskej Vsi konaného dňa 06.06.2013

o 17 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní: JUDr.Šimkovič - starosta obce,
poslanci: Vajdečka Miroslav, PhDr.Brukkerová Darina, Malíková Gabriela, Matejov
Peter, Danihel Pavol, JUDr. Repár Milan, Hanzlovič František.
Ospravedlnení: Mgr.Kaderová - kontrolór, poslanci: Biesik Peter, Nechala Stanislav.

Zapisovate!': PhDr.Brukkerová, D.
Overovatelia: Matejov P., JUDr. Repár M.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie.
2. Výberové konanie na dodávate!' a rekonštrukčných prác hygienického

zariadenia pre personál MŠ Záhorská Ves.
3. Projekt na vybudovanie náučných chodníkov v obci Záhorská Ves.
4. Žiadosť FC Záhorská Ves
5. Revitalizácia centra obce
6. Schválenie uznesení a záver

Zápis zo zasadnutia:

Ad 1 Otvorenie - starosta obce JUDr.Šimkovič otvoril mimoriadne zasadnutie OZ,
privítal prítomných, predstavil program a navrhol zapisovatel'a a overovatel'ov.

Ad 2 Výberové konanie na dodávate!' a rekonštrukčných prác hygienického
zariadenia pre personál MŠ ZV.
Riaditel'ka Materskej školy v Záhorskej Vsi p. Soboličová zoznámila poslancov
s problematikou plánovaných rekonštrukčných prác v MŠ. MŠ dostala ročnú
výnimku po previerke hygienických podmienok pre personál. OZ sa uznieslo na
vykonaní výberového konania a na svojom zasadnutí odsúhlasilo finančnú dotáciu
vo výške 3 000 € na rekonštrukčné práce.
Do výberového konania sa prihlásili traja záujemcovia. Pani riaditel'ka MŠ p.
Soboličová priniesla 3 zalepené obálky, ktoré OZ skontrolovalo.
Starosta na zasadnutí OZ ukončil výberové konanie na dodávatel'a rekonštrukčných
prác a otvoril obálky prihlásených do výberového konania.
Do výberového konania sa prihlásili:

1. Marián Pajpach 900 63 Jakubov, Č. 138 s cenou 4 180,60 €
2. Slavomír Viktorín, 90063 Jakubov Č. 156 s cenou 4 857 €
3. Marián Pajpach, firma Instalex 900 63 Jakubov Č. 138 s cenou 5 016,72 €.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie o navýšení rozpočtu na rekonštrukčné práce v MŠ
01180,60 € a vybraná ponuka Č. 1 na realizáciu rekonštrukcie MŠ.
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Vzhľadom k tomu, že obec Záhorská Ves potrebuje vybudovanie chodníkov v obci
a momentálne je možnosť prihlásiť sa do programu revitalizácie s projektom na
náučné chodníky v obci, poslanci po bohatej diskusii prijali uznesenie o schválení
nákladov vo výške 6 000 f na vypracovanie realizačného projektu na náučné
chodníky v obci po výberovom konaní - až po výkaz výmer!
Finančné náklady možno použiť z plánovaných nákladov na neprijatý projekt
revitalizácie ( úpravu rozpočtu)

Ad 4 Starosta oznámil, že prišiel list od FC Záhorská Ves pána Juhásza, o pomoci
firmy Bemako pri rekonštrukcii štadióna a bezplatného prevozu kompou.
Starosta informoval OZ, že firma Bemako pomáha obci vo všetkých smeroch, pri
kultúrno-spoločenských akciách, MŠ, ZŠ, pri zvarovaní komponentov železa pre
OcÚ. Bude rekonštruovať tribúnu na štadióne FC. Ďalej starosta povedal, že
spolupráca je výborná už dlhé roky a v prípade, že bude mať Bemako záujem o užšiu
spoluprácu, OCÚ by malo ísť v ústrety. Po diskusii OZ poverilo starostu, aby
prerokoval s pánom konateľom Bemaka ďalšie kroky spolupráce.

Ad 5 Starosta požiadal poslancov i občanov, aby takisto predložili návrhy architekta
na revitalizáciu centra obce od kostola po OcÚ. Starosta má zatiaľ 1. ponuku za 2500
f od p. Kačerovej-Zemanovej. Ponuky bude starosta čakať do 14.6.2013, potom osloví
ďalších architektov cez nternet na ďalšie ponuky.
Konečná víťazná ponuka bude vypracovaná do vizualizácie a predstavená občanom
na zasadnutí OZ na pripomienkovanie.

Ad 6 Schválenie uznesení - za 7 poslancov.

V Záhorskej Vsi, dňa 6.6.2012

Zapísala: PhDr.Brukkerová

Overovatelia:
Peter Matejov
JUDr. Milan Repár
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