
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva zo dňa 26.11.2019

Prítomní:
- starosta obce JUDr. Boris Šimkovič
- poslanci: Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Lučanský Peter, Lučánsky Martin, Nechala Stanislav, Nerád Samuel
- hlavná kontrolórka: Mgr. Kaderová Rúth

Program zasadnutia:
1. otvorenie zasadnutia
2. kontrola úloh, správa hl. kontrolórky
3. Správy komisií - finančná - rozpočtové opatrenia
4. Volba člena kultúrnej komisie
5. Schval'ovanie komisie na ochranu verejného záujmu
6. Rozpočet - úver
7. Predaj prebytočného majetku - pred kop na traktor
8. Schválenie dodatku Č. 2 - Ubytovací poriadok
9. Informácie starostu obce
10. Schválenie uznesení
ll. Diskusia
12. Záver

K bodu Č. 1- Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal poslancov. Informovalo programe zasadnutia, ruší sa v programe bod
Č. 10 Schválenie uznesení, na návrh p. kontrolórky lje to zbytočné/. Pán starosta privítal p.
Mitvalskú zo spoločnosti Global rest, s.r.o., ktorá hneď po otvorení predstavila svoj projekt,
ktorý chce realizovať v našej obci. Ide o multifunkčný projekt v areáli bývalého cukrovaru.

Za zapisovatel'a určil Stanislavu Orgoňovú, overovatel'a zápisnice p. Lučanského Martina.
O programe zasadnutia dal starosta hlasovať.

K bodu Č. 2 - Kontrola úloh, správa hl. kontrolóra
Kontrola úloh:
p. kontrolórka predniesla kontrolu úloh
Uzn. 32/2017 - mal'ovanie ZŠ - úloha trvá
Uzn. 65/2017- zmena názvu ulice Moravská - úloha trvá
Uzn. 84/2017 - odkúpenie pozemkov od p. Šteffeka - úloha trvá
Uzn. 46/2019 + Uzn. 82/2019 - montáž GPS do 31.1.202..0- úloha trvá
Uzn. 88/2019 - zmluva za odvoz psov - úloha trvá
Uzn. 91/2019 - dodatok č. 1 k prenájmu nehnutel'nosti Hlavná Č. 40 - splnená
Uzn. 98/2019 - prenájom majetku obce p. Danihelovej - úloha splnená
Uzn. 99/2019 - odpredaj prebytočného majetku /traktor/ - úloha splnená
Uzn. 97/2019 - prenájom majetku obce - pozemku - úloha splnená



Správa hl. kontrolóra:
UZNč. 103/2019
OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra z kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií alebo ich časti
v súvislosti so zadávaním zákazky "Oprava fasády Zdravotného strediska v Záhorskej Vsi".
Proti: O
Za: 9 poslancov
Zdržal sa: O
Neprítomní: O

Kontrolou bolo zistené, že sa nezverejnila zákazka na základe Zmluvy o dielo zo dňa
25.6.2019 v lehote do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, t.j. najneskôr do
30.7.2019, došlo k porušenie ustanovenia § 117 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní
Ďalej nebola zverejnená predmetná licenčná zmluva, čím prišlo k porušeniu zákona
o slobodnom prístupe k informáciám podl'a zákona č 211/2000 zb. zákonov. Porušenia
neboli závažného charakteru

K bodu č. 3 - Správy komisií:
UZN č. 104/2019 - OZ berie na vedomie správy a informácie komisií finančnej, kultúrno
športovej a stavebnej

Proti:O
Za: 9 poslancov
Zdržal sa: O
Neprítomní: O

Predsedovia komisií - Mgr. Klik, p. Korych a p. Danihel Pavol predniesli správy zo zasadnutia
komisií, komisia životného prostredia nezasadala.
p. starosta informoval o štátnych stavebných dohľadoch.

K bodu Č. 4 - volba člena kultúrnej komisie
UZN Č. 105/2019 - OZ volí za člena kultúrno-športovej komisie z radov občanov p. Ozábalovú
Janu

Proti: O
Za: 9 poslancov
Zdržal sa: O
Neprítomní: O

Predseda kultúrno-športovej komisie p. Korych predniesol návrh na doplnenie ve
občanov do komisie - p. Ozábalovú Janu



K bodu č. 5 - Schval'ovanie komisie na ochranu verejného záujmu
UZN Č. 106/2019
OZ schval'uje členov komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle ústavného zákona NR SR
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov.
Členovia komisie: Lučanský Peter, Korych Jaroslav, Kaderová Soňa, Nechala Stanislav
Proti: O
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec /Kaderová Soňa/
Neprítomní: O

K bodu č. 6 - rozpočet - úver
Starosta - rozpočet je vyrovnaný, ak chceme niečo budovať na budúci rok, navrhoval by som
čerpať úver, treba pripraviť zámer, určiť si priority.

K bodu č. 7- predaj majetku - predkop na traktor - presunuté na ďalšie OZ

K bodu Č. 8 - Schválenie dodatku Č. 2 - Ubytovací poriadok
UZN Č. 107/2019 - OZ schval'uje dodatok č. 2 k Ubytovaciemu poriadku s platnosťou od
1.1.2020
Starosta navrhol prijať uznesenie, doteraz sa platilo 6 € /noc, ceny idú hore, aj na návrh
finančnej komisie sa dohodlo na sume 8 €/noc

Proti: O
Za: 9 poslancov
Zdržal sa: O
Neprítomní: O

K bodu Č. 9 - Informácie starostu
- projekt elektrobicyklov - pre našu obec nadčasový, jedná sa o nabíjacie stroje, 5 %
spoluúčasť, z toho vyplývajú aj určité povinnosti, rozhodli sme sa, že nepôjdeme do tohto
projektu /rozkrádanie, znehodnocovanie majetku /
Starosta jednal s firmou Moravia park - firma vlastní starú čističku odpadových vôd, je
evidovaná v katastri ako vodná stavba, po revitalizácii by mohla slúžiť ako ďalšia čistička,
mohli by sme ju odkúpiť alebo získať do prenájmu, pri získavaní rôznych fondov by mala byť
v majetku obce, navrhujem urobiť znalecký posudok.
- vývoz fekálií - vyváža sa aj v sobotu, najmä firmy
- objekt Zuzanka - objekt je v zlom stave, neoplatí sa doň investovať, som za vypracovanie
znaleckého posudku, deti navštevujúce Zuzanku budú premiestnené do školy/vchod odzadu/
- príspevok na rozvoj - bol vypracovaný návrh, bolo by dobré si ho preštudovať, bol by
účinný od 1.1.2020 - treba schváliť na ďalšom OZ
- vlaky sa majú od 15.12. rušiť, skúsime ešte niečo urobiť, ale BSK a ŽSR sú už dohodnut



- obec predala starý traktor za 10500 €
- blíži sa 100. výročie futbalu, bol by som jeho za podporu, priestory sú v zlom stave, záujem
je aj od bývalých členov minimálny,
Poslanec Danihel: na obecnom úrade prebehlo výberové konanie na stroje na zberný dvor
/nakladač s príslušenstvom, traktor s príslušenstvom .váha/, ponuky došli od 2 firiem, súťaž
vyhodnotí predseda komisie p. Ing. Rízek,

Zrušenie uznesení:
UZN č. 108/2019 - OZ ruší

a) UZN č. 65/2017 o zmene názvu ulice Moravská
b) UZN č. 84/2017 o odkúpení pozemkov vo vlastníctve p. Šteffeka

K bodu 11 - Diskusia
- poslankyňa Annušová oboznámila verejnosť so zatvorením múzea v zimnom období od
1.12.2019 do 1.4.2020.
- p. Ozábalová - nepáči sa jej najnovšie vydanie Záhorského hlásnika, nakol'ko tam nie sú
žiadne informácie z obecných podujatí, alebo len vel'mi málo, len MŠ a ZŠ, členovia redakčnej
rady nechodia na žiadne akcie, mali by si pýtať podklady z akcií od komisií. Do diskusie
vstúpil aj prítomný člen redakčnej rady p. Malík Dávid, ktorý objasnil situáciu, padol návrh
len na dve čísla do roka, p. Hadrabová bola prítomná ako kronikárka, tiež sa pripojí k tvorbe
- p. Schneiderová - výtlky na Kasárenskej ulici, nekvalitne urobené, sú tam už diery
- p. Danihel- problém je v tom, že sa komplet nerobila celá cesta
ďalej sa pani Schneiderová spýtala, či obec nerozmýšl'a o čerpaní fondov na kanalizáciu
- p. Ing. Kliková - otázka k čerpaniu úveru, z čoho bude obec platiť splátky, keď rozpočet je
vyrovnaný resp. v slabom pluse
- starosta - čo sa týka úveru, nie je to len otázka na mňa, musíme to zvážiť, nebude to len
moje rozhodnutie čo sa bude robiť, je dôležité čo budú chcieť I'udia

K bodu Č. 12 - Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

V Záhorskej Vsi, dňa 2.12.2019

Zapísala: Stanislava Orgoňová Overovate l' zápisnice: Martin L

JUDr. Boris Šimkovič .c ~ ~ 
Starosta obce 1 ~


