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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 07.04.2014 o 17,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Záborskej Vsi.

Prítomní:
JUDr.~imkovič Boris - starosta obce, poslanci: Biesik Peter, PhOr.8rukkerová Darina,
Danihel Pavol, Hanzlovič František, Malíková Gabriela, Matejov Peter, Nechala Stanislav,
JUDr.Repár Milan. Vajdečka Miroslav.

Zapisovateľ uznesení:
Mgr.Rúth Kaderová - kontrolór obce

Zapisovateľ:
Annušová Veronika

Overovatelia zápisnice:
Biesik Peter, Danihel Pavol

Program:
l. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. PredÍženie preukazov na bezplatný prejazd kompou občanov Záhorskej Vsi
4. Schválenie valorizácie platov kontrolórky vyplývajúce zo zákona č.36911990 Z.z. a starostu
obce vyplývajúce zo zákona č.154/2011 Z.Z.
S. Investičný zámer o rozšírení extravilánu firmou DrCENTRA SK, a.s. Prešov
6. Informácie starostu obce
7. Žiadosti
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesení
10.Záver.

Zápis zo zasadnutia OZ

I.Otvorenie - p.starosta otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných, predniesol program
zasadnutia, navrhol overovateľov zápisnice, určil zapisovateľa uzneseni a zápisnice.
Poslanci OZ odsúhlasili.

2. Kontrola úloh:
Kontrolu úloh predniesla kontrolórka obce: Mgr.Kaderová Rúth:
Uznesenie Č.118/20U - splátkový kalendár p.Klačanského - úloha trvá do 03.10.2014.
Uznesenie č.122/2011 - rokovanie s GURAM,s.r.o. - úloha trvá
Uznesenie č.1912014 - umiestnenie 2 digitálnych kamier- úloha trvá
Uznesenie č.28/2014 - zaradenie DHZ do kategórie C - úloha trvá

3. Predlženie preukazov na bezplatný prejazd kompu občanov Záhorskej Vsi:
OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou občanov s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves.
Vydávanie nových a predlžených preukazov pre občanov je naďalej podmienené splnením
všetkých podmienok pre jeho vydanie a platnosť je stanovená na obdobie od 01.07.2014 do
30.6.2015. Poplatok za vystavenie a predlženie preukazu je 3,- EUR. Od poplatku sú
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4. Schválenie valorizácie platov starostu obce a kontrolórky obce:
OZ schvaJ'uje plat starostu v súlade s § 4 ods.a zákona č.25311994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
s prihliadnutím na § 4 ods. l zákona č.253/I 994 Z.z. o právnom postaveni a platových
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podl'a predneseného
návrhu finančnej komisie p.Biesikom:
a) Základný plat/I,98násobku priem.platu NH za rok 2013:

1.632,-EUR s účinnosťou od 01.01.2014,
b) +70% zvýšenie platu (§4 ods.2)

1.632,-EUR + 70%,t.j.2.774,-EUR s účinnost'ou od 01.04.2014.
OZ odsúhlasil návrh v počte: 8 poslancov, l poslanec (p.Hanzlovič) je proti tomuto návrhu
pod č.uznesenia č.43/2014,
OZ schvaľuje plat kontrolóra obce podľa §18c zákona č.369/1990 Zb.3691l990 o obecnom
zriadení s účinnosťou od 01.0l.2014, podl'a predneseného návrhu finančnej komisie
p.Biesikom:

a) Základný plat/I,54 násobku priem.platu NH za rok 2013 a súčinu schválenej dÍžky
pracovného úväzku:

406,-EUR s účinnosťou od 01.01.2014
b) + 30% zvýšenie platu: 406,-EUR + 30%, Lj.528,-EUR s účinnosťou od 01.04.2014
OZ odsúhlasil návrh v počte: za: 8poslancov, l poslanec (p.Hanzlovič) je proti tomuto návrhu
pod č. uznesenia 44/2014.

Nakoľko sa nedostavili zástupcovia firmy DICENTRA SK, bod č.5 bol presunutý na neskôr.

6. Informácie starostu obce - p.starosta poukazuje na krádeže dreva v extraviláne obce,
aktivita zo strany občana pri ohlasovaní krádeží je veľmi slabá, starosta chytil 3 páchatel'ov,
na ktorých dala obec trestné oznámenie,

- výstavba mosta - dňa 09.04.2014 o 12.30 hod. bude stretnutie ohľadom výstavby mosta aj
so zástupcami SSK v Angeme. Obec Angern je na rozdiel od nás proti výstavbe mosta cez
obec (frekventovaná doprava a vysoká kriminalita), navrhuje južný obchvat aj pre nákladnú
dopravu. Dňa 09.04.2014 na stretnutí v Angerne sa definitívne rozhodne ako ďalej. Obec
Záhorská Ves potrebuje most za predpokladu vybudovania obce,
- jednanie s riaditeľom pobočky polície v Gajaroch - ohľadom bezpečnosti, merania alkoholu
v obci a krádeží, starosta požaduje prístroj na meranie použitia drog,
- konalo sa výberové konanie na výstavbu" Náučného chodníka v obci Záhorská Ves" , ako
člen výberového konania sa zúčastnil poslanec p.Nechala (p.starosta mu odovzdal slovo).
Dňa 03.04.2014 sa konalo výberové konanie z otvárania obálok s ponukami _ čast' kritéria
podlimitnej zákazky výstavby Náučného chodníka, bolo 14 uchádzačov, zvít'azila firma
DUVYSTAV,s.r.o. Pezinok sponukou 158.497,69 EUR, cena je bez DPH. Realizácia
projektu Náučného chodníka bude splnená do 30 dní od podpísania zmluvy,
-p.starosta ďalej informoval o nadstavbe MŠ, pracuje sa na realizačnej projektovej
dokwnentácii, výstavba MŠ bude realizovaná v 2 etapách: l.etapa bude nadstavba, 2 etapa:
výstavba jedálne. Revitalizácia obce sa odkladá kvôli výstavbe MŠ. V prípade, že zostanú
financie, časť centra obce sa vybuduje, preto robíme projektovú dokumentáciu,
- poďakovanie dôstojného pána farára Nádaského - za príspevok od obce vo výške 700,-
EUR na renováciu vchodových dverí,
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-konal sa kultúrny sviatok l'udových tradícii v Gajaroch "Konc jak živé", reprezentovali nás
členky z Uhranskej perly p.Davidová - získala 2.miesto v !'udovej forme rozprávania
a 4.miesto p.Fuseková Marienka v hre na husliach.

7.Žiadosti:

l.Žiadost' p.Egina za prenájom obecného pozemku na p.č.1628 vo výmere 3812m2 _ trvalé
trávnaté porasty (d'alej TTP), p.č.1638 vo výmere 583m2 TTP,p.č.J6J7 VO výmere 737m2
TTP, p.č.1639 VO výmere 2967m2 ostatná plocha. p.č.164l/1 vo výmere 1737m2 vodné
plochy, p.č.1642/3 vo výmere J3588m2 orná pôda na založenie fanny zaoberajúcou sa
produkciou zeleniny, kvetov, mlieka, mäsa a iných poI'nohosp.produktov. OZ schval'uje
prenájom pozemkov pod podmienkou za 1200,-EUR/I rok na dobu neurčitú s tým, že ponuka
na prenájom bude zverejnená na stránke obce I mesiac (do ďalšieho zasadnutia OZ) na
základe záujmu iných v počte za 8 poslancov, I poslanec (p.Hanzlovič) proti.

Presunutý bod č.S, dostavili sa zástupcovia firmy DICENTRA SK:
Zástupcovia firmy predstavili prítomným investičný zámer na pozemkoch vo vlastníctve obce
pri vstupe do obce zo smeru od Malaciek, žiada o schválenie začatia obstarávania zmien
a doplnkov územného plánu z ornej pôdy na stavebné pozemky. Jedná sa o výstavbu
rodinných domov. napojených na inžinierske siete z obce. OZ schvaľuje starostovi obce začat'
rokovať so spoločnost'ou DICENTRA SK,a.s., IČO: 4681 6933(investorom) o príprave návrhu
zmluvy o spolupráci medzi obcou a investorom, prípravy zmluvy o dielo medzi obcou,
spracovatel'om územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov územného plánu (doplnok
č.2) a investorom, prípravy mandátnej zmluvy medzi obcou, obstarávatel'om
územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov územného plánu a investorom. Návrh
zmluvy predloží investor: DICENTRA SK,a.s., v počte za: 8 poslancov, I poslanec
(p.Hanzlovič) sa zdržal.

S.Rôzne:

- p.starosta navrhuje oslavy l.mája zorganizoval' s dychovou hudbou pri kultúrnom dome
s občerstvením - pečienky a nápoje (DHZ) od 10,00 hod.do 18,00 hod, navrhuje stretnutie
členov OZ dňa 14.04.2014 o 17hod.,
- p.starosta navrhuje oslavy akcie "Uhranského somica'' presunút' na začiatok augusta _
l.týždeň s cateringovou službou, dohodne sa taktiež 14.04.2014,
- p.starosta informuje, že detský lekár je vybavený, chýba zdravotná sestra,
- rokovanie s firmou GURAM,s.r.o. - (výstavba bioplynárne) _ hl'adá investora,
- p.Vajdečka - pozýva všetkých na mažoretkový turnaj. ktorý sa koná dňa 12.04.2014 od 09-18hod.,
- p.Matejov informoval za súťaž DHZ, konanú dňa 05.04.2014,
-p.Malíková - informuje sa za vyšetrovanie podpálenia obecného vozidla. pán starosta
odpovedá, že je to stále vo vyšetrovaní polície,
- p.Búdová - hosť zasadnutia, navrhuje dával' oznamy kultúrnych akcií na internetovú stránkuobce.

9.Schválenie uznesení - OZ schval'uje prijaté uznesenia v počte 5, za 9 poslancov.
IO.Záver

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ, poďakoval všetkým prítomným za účast' na zasadnutí.

Zapísala: Annušová ~I
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Overovatelia:

p.Danihel Pavol j)M-~............................ :.:/, .
ft,..--=r

............................................p.Biesik Peter

starosta obce JUDr.Šimkovič Boris I~·
......' ..c.::.:::: .

V Záhorskej Vsi, dňa 07.04.2014
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