
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 13.07.2020 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Michaela Danihelová, Mgr. Kaderová Rúth

Prítomní poslanci: Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Lučanský Peter, Lučánsky Martin,

Korych Jaroslav,Klik Viktor.

Neprítomníposlanci: Nerád Samuel, Nechala Stanislav

Určenie zapisovateľa zápisnice:
Zapisovateľ: Michaela Danihelová

Overovateľ zápisnice:

Martin Lučanský

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Riešenie rozmnoženia komárov
3. Diskusia
4. Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných poslancov a občanov.

Do programu vložil aj nový neplánovaný bod oprava uznesenia č. 20/2020 .

Nakoľko sme obdržali ist z Okresnej prokuratúry Malacky, kde sa rieši podnet na
preskúmanie zákonnosti uznesenia OZč. 20/2020z 16.06.2020 - kontrolórka obce prečítala
poslancom predmetný podneta návrh na opravu uznesenia,ktorý predložil obecný úrad:

Uznesenie č. 37/2020: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podnet prokurátora na preskúmanie:
zákonitosti uznesenia č. 20/2020 zo dňa 16.06.2020 — výzva na poskytnutie súčinnosti a s podnetom
súhlasí.

Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 poslanci (Nerád, Nechala)

Uznesenie č. 38/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu uznesenia č. 20/2020 zo dňa

16.06.2020

a1/ vypúšťa časť: „na obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2021“

b1/ nahrádza: na obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021“

32/ vypúšťa časť: „Poplatok za vystavenie a predíženie preukazu je 6,50 Eur na obdobie 1 roka“

b2/ nahrádza: „Poplatok za vystavenie bude kvalifikovaný ako správny poplatok vo výške 4,50 Eur

a predíženie preukazu naďalšie obdobie 6,50Eur.“

Ostatný text uznesenia sa nemení.
Za:7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 poslanci (Nerád, Nechala) # — J



2. Starosta obce predniesol problematiku komárov. V pondelok 13.07.2020 mali starostovia 12

obcí stretnutie vo Vysokej pri Morave ohľadom riešenia problému rozmnožených komárov.

Každá obec posiela list na Úrad vlády SR so žiadosťou o dotáciu na postrek. Informoval

poslancova občanov,že v obci Malé Leváre postrek už vykonali systémom hmloviny. Po pár.

dňoch sa komáre opäť objavili. Bolo by dobré postrek aspoň 2x opakovať.

Poslankyňa p. Kaderovánavrhla, aby obec sama zakúpila postrek Kontakt na komáre do

každej domácnosti a všetci aby si tým dvor vystriekali. Hasiči sú ochotní pomôcť pri

postrekoch.
P. Klík poďakoval dobrovoľníkom, ktorý vykonávali monitoring liahnísk, kde sa následne
aplikovalo BTI. Firma nestriekala manuálne liahniská ale striekala z auta postrek, ktorý mal
zlú koncentráciu a tým pádom bol neúčinný. Samozrejme,že po aplikácii BTI pokapú larvy

komárov a neohrozuje to žiadne iné živočíchy ani životné prostredie. Chemický postrek má

naopak škodlivé účinky. Ale v tejto situácii ako sa teraz nachádzame iné riešenie ako
chemický postrek nie je
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s postrekom proti komárom za predpokladu, že nám finančné
prostriedky poskytneaj Úrad vlády SR a budeme môcť postrek opakovať. Presný dátum
postreku dohodne starosta obce spoločne s obecnou radou ako aj ostatnými poslancami
obecného zastupiteľstva. Starosta sa pokúsi vybaviť aj nejaké sponzorské príspevky.
Každopádne počkámena vyjadrenie pána premiéra Matoviča.

Uznesenie č. 39/2020 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenieč. 4:

Úpravyvpríjmovej časti: Pôvodný rozpočet |4. úprava—|Rozdiel

0,00 0,00 0,00

SPOLU- bežné príjmy 2181 286,00/ 2188 191,72 9,00

0,00 0,00 0,00

SPOLU- kapitálové príjmy 500,00—5500,00 9,00
000] 0,00 0,00]

SPOLU- finančné operácie príjmové 70 000,00
|

77 324,43 0,00

Úpravy vo výdavkovejčasti: Pôvodný rozpočet |4. úprava—| Rozdiel

Kultúra 2020 - služby, 6000,00
—

3500,00] 2500,00
Postrek proti komárom

I

0,00. 2500,00| 2500,00
SPOLU - bežné výdavky 1.493 028,70| 1515 193,54 9,00

| 0,00 0,00 9,00
SPOLU- kapitálové výdavky | 50237,00/

—
48163,49/ 9,00

0,00 9,00] 0,00
SPOLU- finančné operácie výdavkové 47017,00/

—
4769,00 0,00

Za: 7 poslancov,proti: O poslancov,zdržal sa: 0 poslancov,neprítomní: 2 poslanci (Nerád, Nechala).V



Uznesenie č. 40/2020: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce výberom dodávateľa na postrek

proti komárom a podpísaním zmluvy o poskytnutí predmetnej služby.

Za: 7 poslancov,proti:0poslancov, zdržal sa: O poslancov, neprítomní: 2 poslanci (Nerád, Nechala).

Diskusia:
PánPeter Lučanský navrhuje, aby si obec vyškolila aspoň dvoch dobrovoľníkov, aby mohli do,

budúcna aplikovať BTI. Obec si musí nájsť systémové riešenie do budúcna na riešenie
problému komárova spolupracovať s okolitými obcami.
Pani Meňhartová Zdenka podotkla, že samospráva by si mala pomôcť a postarať sa o tento
problém sama a voči amaterizmu sa ohradzuje. Pani Meňhartová poprosila OZ, abypri
výbere firmy na postrek vylúčili firmu Kliment zo Zohoru, nakoľko spôsobila daný problém
s postrekom BTI.

Pán Meňhart Igor chcel len podotknúť k slovu amaterizmus, keď dobrovoľníci(je ich viac ako

ibce) začali organizovať monitorovanie liahnísk požiadali o pomoc pri hľadaní lokalít
rybárov, poľovníkov tak odozva nebola žiadna. Starosta obce týmto poďakoval všetkým

dobrovoľníkom, ktorí dali do toho všetku snahu.

Pán poslanecKlik sa chcel informovať na žiadosť pani Ivančíkovej — poškodenie brány po
nehode: poisťovňa sa nám ešte stále nevyjadrila. Starosta obce tento problém ri

a upovedomío tomp. Ivančíkovú.
Pán Klik požiadal poslancov, aby nosili na zasadnutie OZ rúška ako už prízvukoval aj na

minulom OZ. Pani Annušovej jedno rúško podarovala opäť ho nemá, vyjadrila sa k tomu, že

má zdravotné problémy.

4. Záver: Starosta poďakovalvšetkým prítomným za účasť na zasadnutí.
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