
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Obecného zastupitel'stva ZÁHORSKÁ VES

konaného dňa 16.01.2020 v zasadačke Obecného úradu o lS,OOhod.

Prítomní poslanci: Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr.Klik Viktor, Korych
Jaroslav, Lučánsky Martin, Lučánsky Peter, Nechala Stanislav, Nerád Samuel,
spolu 9 poslancov.
Starosta obce: JuDr.Šimkovič Boris
Kontrolór obce: Mgr.Kaderová Rúth
Určený overovate!' zápisnice: Kaderová Soňa
Určený zapisovate!': Annušová Veronika

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh + správa hl.kontrolóra obce
3. Návrh dodatok č. 9 k VZN č.3/2008
4. Schválenie zmluvy o zriadení vecných bremien so Západoslovenskou distribučnou,a.s.
5. Žiadosti
6. Diskusia
7. Záver

LOtvorenie zasadnutia - starostom obce, podal informáciu o programe zasadnutia.
Príchod poslankyne p.Annušovej Márii o 18,07hod.
Určil overovateľa zápisnice: Kaderová Soňa a zapisovatel'a zápisnice: Annušová Veronika.
Za: 9 poslancov.

2.Kontrola úloh + Správy hl.kontrolóra:
Uzn.č.32/2017 - Žiadosť na vymal'ovanie priestorov zdravotného strediska - úloha trvá,
Uzn.č.46/2019 + uzn.82/2019 montáž GPSdo vozidla KIA s termínom do 31.01.2020-

úloha splnená,
Uzn.č.88/2019 - Zmluva za odvoz psov - úloha trvá
Uzn.č.110/2019 - Zámer na odpredaj čelného nakladača - úloha trvá.

Kontrolór obce rozdal správy z kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri
hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií a ich častí s názvom
kontroly: "Postup zadávania zákazky pri realizácii Cesta-škôlka a dodržanie zákona
o rozpočtových pravidlách.

3.Návrh dodatku č.9 k VZN č.3/2008 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce Záhorská Ves. Návrh
schválený v počte za: 9 poslancov pod uznesením č. 1/2020.

4.Pod uznesením č. 2/2020 poslanci OZ v počte za: 9 poslancov schvaľujú Zmluvu o zriadení
vecných bremien ev.č.oprávneného 191832-L13.0154.15.0004-VB so Západoslovenskou
distribučnou,a. s. na základe geometrického plánu č.213.3/2018 na dobu neurčitú na
pozemky zapísané na LV č.l097 v katastrálnom území obce Záhorská Ves a to pozemky:
registra "E" parc.č.758, 955/1, 702/3,695, 700/1, 625/3, 626, 4329/1,1519/1, 1522/4,
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lS22/6, lS22/1 a registra "C" parc.č.702/1S z dôvodu zriadenia a uloženia
elektroenergetických zariadení, a užívanie, prevádzkovanie, údržby, opravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékol'vek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich
odstránenie, vstupy, prechody a prejazdy peši, motorovými i nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti
pre Západoslovenskú distribučnú,a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava.

S.Žiadosti
Žiadosť Stolnotenisového klubu Záhorská Ves o finančný príspevok vo výške lS00,-EUR na
rok 2020 na ich činnosť je nesplnitel'ná. Rada obce navrhuje znížiť príspevok na SOO,-EUR.
Členovia klubu (p.Moravčík, p.Nechala, p.Juhász) sa ohradzujú, nakoľko financie na vedenie
klubu sú nedostačujúce. Predseda finančnej komisie Mgr.Klik podáva vysvetlenie o znížení
príspevku, nakoľko budú znížené podielové dane zo strany štátu na rok 2020, ak príde
k uvol'neniu financií počas roka, môže klub požiadať znovu o príspevok. Pod uznesením Č.

3/2020 OZ v počte za: 9 poslancov berie na vedomie žiadosť klubu o finančný príspevok
SOO,-EURa ukladá finančnej komisii rozpočtové opatrenie do ďalšieho zasadnutia OZ.

Žiadosť o zníženie nájmu a prepočet preddavkových platieb za EEzo dňa 13.01.2020
Mgr.Liščákovej za školský byt v budove ZŠnie je možné a pod uznesením č.4 /2020
nevyhovuje žiadosti Mgr.Liščákovej na zníženie nájmu za školský byt a prepočet
preddavkových platieb v počte za: 7 poslancov, proti: O,zdržal sa: 2 poslanci ( P.Lučánsky
a p. S.Kaderová), neprítomní: Oposlancov.

Pod uznesením č.S/2020 OZ v počte za: 9 poslancov schvaľuje rozpočtové opatrenie
č.l/2020. Presun položiek vo výdajovej časti:
Kamerový systém - zníženie výdavkovo 4.000,-EUR,
Údržba zdravotného strediska - zvýšenie výdavkov 1.800,-EUR,
5% spoluúčasť na projekte "Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovatel'skej služby Jeseň
života - zvýšenie výdavkov 1.737,-EUR.

Pod uznesením č.6/2020 OZ v počte za: 9 poslancov schvaľuje účasť obce na projekte:
"Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovatel'skej služby Jeseň života a výšku
spolufinancovania projektu S%zo strany žiadatel'a z celkových oprávnených výdavkov vo
výške 1.737,-EUR. Kód výzvy: IROP-CLLD-Q391-S12-002, Aktivita Cl Komunitné sociálne
služby.
6.Diskusia

Starosta obce informuje prítomných o žiadosti stretnutia miestneho klubu ZOMOS so
starostom obce a obecnou radou a podáva vysvetlenie o ich činnosti. Z radu občanov
prichádza záujem o účasť na stretnutí, ktoré sa bude konať 22.01.2020 o 17,OOhod.
Poslankyňa Annušová nesúhlasí so stretnutím s miestnym klubom, starosta vychádza
v ústrety všetkým, pozýva aj občanov.
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Starosta obce žiada komisiu ŽP, aby podala návrh na likvidáciu nazhromaždeného odpadu
JJ V majeri", opisuje situáciu skládky a nutnosť jej likvidácie. Odpad bol zlikvidovaný
v priestoroch železnične stanice pracovníkmi OcÚ.

-Predseda komisie ŽP-p.Lučanský Peter predkladá správu z obhliadok kritických miest-
skládok odpadu po celej obci, dňa 17.01.2020 o 17,OOhod zvoláva komisiu ŽP na zasadnutie
ohl'adom likvidácie odpadu.
-Predseda Kultúrno-športovej komisie predkladá správu o prípravách na 21.reprezentačný
ples, kt.sa bude konať 8.2.2020 o 20,OOhod v KD. Informuje o príprave na karneval pre deti
zo strany rodičov v KD dňa 22.02.2020.
-Poslankyňa Annušová navrhuje odkúpenie budovy za l,-EUR v majetku Železníc SR,zrušenie
STOPznačky na želez. priecestí pred obcou. Starosta obce navrhuje vybavenie žiadosti so
Železnicami SRp.Annušovou,
-Mgr.Bothová- riaditel'ka"Jesene �ivota"- oboznamuje so situáciou zastaraného zariadenia
a vybavenia, nutná je výmena nábytku, kuchynských spotrebičov a kuchynskej linky preto
žiada S% účasť na projekt modernizácie vybavenia,
-Občianka p.Reváková sa informuje ohl'adom prístupovej cesty, starosta obce odpovedá, že
situácia sa rieši s JUDr.Vícenovou, nakol'ko je tam viac majitel'ov, súkromných pozemkov
a zahrnie sa to do Doplnku č.3 Územného plánu na riešenie,
-Občianka p.Lisá informuje sa ohl'adom spojenia s URBÁROM obce Záhorská Ves, nakol'ko
chce vyriešiť časť pozemku,
-Poslanec Mgr.Klik informuje o osvetlení na Malej uličke (poďakovanie občanov), je nutné
doplnenie osvetlenia na Cintorínskej ulici,
-Občan p.Lím Peter informuje o činnosti rybárskeho krúžku pod ZŠ,vyjadril poďakovanie OZ
za dotáciu preRybársky spolok,
-Občan p.Juhász, člen Stolnotenisového klubu, nakol'ko klub funguje už dlhú dobu, je
sklamaný s rozdelením financií v rozpočte pre spolky a kluby, vyjadruje sklamanie z podpory
obce, pridelené financie nebudú stačiť na prevádzku klubu. Kontrolór obce radí, že klub
môže získať finanč.príspevky z BSK,Mgr.Klik -predseda finanč.komisie informuje, že každá
žiadosť o financie bola vyhovená v rozpočte, akurát všetkým spolkom a klubom ponížená,
nakol'ko budú ponížené aj podielové dane za r.2020 od štátu a so žiadosťou o príspevok od
BSKrád pomôže,

-starosta obce ukončuje diskusiu prehlásením, že v začiatkoch činnosti stolnotenisového
klubu obec prispela finančne na vybavenie, vyšla v ústrety klubu s prevádzkou v KD, znášala
náklady na EEa kúrenie, na rok 2020 klub dostane SOO,-EURa finančná komisia pripraví
rozpočtové opatrenie pre stolnotenisový klub.
Záver

Starosta obce ukončuje zasadnutie OZ a ďa~ný~ účasť.

Overovateľ zápisnice: p.Kaderová Soňa ~ .
Starosta obce: JUDr.Šimovič Boris
V Záhorskej Vsi, dňa 16.01.2020
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