
ZÁPISNICA Z VEREJNÉHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZÁHORSKÁ VES

KONANÉHO DŇA 27.09.2021 © 17.30 HOD. V BUDOVE CENTRA VOLNÉHO ČASU (ďalej CVČ)

Prítomní poslanci: p.Annušová Mária, Ing.Bartalská Mária, p.Danihel Pavol, Mgr.Klik Viktor,
p.Korych Jaroslav, p.Lučanský Martin, p.Nechala Stanislav,

Neprítomní poslanci: p.kaderová Soňa, p.Lučanský Peter — boli ospravedlnení

Starosta obce: JUDr.ŠimkovičBoris
Kontrolór obce: Mgr.Kaderová Rúth — neprítomná, ospravedlnená

Zapisovateľ zápisnice: Annušová Veronika

Overovateľ zápisnice: Nechala Stanislav

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie overovateľa zápisnice
3. Kontrola úloh+ plán kontrolnej činnosti I.polrok 2021
4. Správy komisií
5. Schvaľovanie — Zámer priameho prenájmu pre zubnú ambulanciu
6. Schvaľovanie — zmena podnikateľského subjektu
7. VOS — predaj domu Zuzanka- informácia o výsledku
8. VZN č.5/2021 - schvaľovanie o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad

za sociálne služby
9. Moravskáulica — znalecký posudoka geometrické zameranie skutkového stavu.
10. Žiadosti

11. Informácie starostu obce
12. Plat starostu obce
13. Rozpočtové opatrenieč.4
14. Zokruhovanie vodovodu — Pritrati
15. Hniezda pre vtákov — súhlas s rozmiestnením
16. Diskusia

17.Záver

1.Starosta otvoril verejné zasadnutie OZ,privítal všetkých prítomných a oboznámil ich
s programom zasadnutia.

2. Za overovateľa zápisnice bol schválený p.Nechala Stanislav poslancamiZa: 6 poslancov,
Zdržal sa: 1 poslanec p.Nechala,2 neprítomní: P.Kaderová Soňa, p.Lučanský Peter.
3.Kontrola úloh
Predložený plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2021 kontrolórkou obce schvaľuje OZ bez
pripomienok v počte Za: 7 poslancov, 2poslanci neprítomní (p.Kaderová Soňa a p.Lučanský
Peter).
Pre neprítomnosť kontrolórky obce na zasadnutí, nebola prednesená kontrola úloh.
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4.Správy komisií
Za stavebnú komisiu správu predniesol p.Danihel Pavol, pri 2 zasadaniach zo dňa
13.09.2021a 22.09.2021 vybavili 3 žiadosti občanov. Pri neustálych roztržkách s rodinami:
Vidová a Turzováo hranicu ich pozemku, obecžiada o vyhotovenie znaleckého posudku
na určenie hraničného bodu obidvoch pozemkov.
Za kultúrno-športovú komisiu predniesol správu p.Korych, mali 1 zasadnutie, okrem členov
sa zúčastnili hasiči, rybári, poľovníci, poslanci a starosta obce. Stretnutie bolo zamerané na
prípravu akcie Uhranský somíc, ktorý sa konal 7.8.2021 na miestnom futbalovom ihrisku.Vsúvislosti s opatreniami s pandémioubol nazvaný Pandemický somíc 2021. Úlohysi
rozdelili podľa spolkov, za vydarenú prácuna akcii im poďakoval. Ďalej informuje o budúcich
akciách: Úcta k starším v mesiaci október, Pamiatka zosnulých, Deň veteránov1.sv.vojny,
koncert k výročiu L.Poppovej. Budúcnosť ohľadom šírenia pandémie ukáže,či sa akcie budú
dať realizovať, včas bude informovať.
Za komisiu životného prostredia správu predniesol p.Lučanský Martin. Najväčším úrazom
pre obyvateľov obce je separácia odpadu, podľa zákona bola zavedená povinnosť triediť
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) do hnedých nádob. Rozdiel medzi biologicky
rozložiteľným a kuchynských odpadom spočíva vo výskyte mäsa, mliečnych výrobkov,
zvyškov jedla. Ak občan dá prehlásenie , že chová hydinu alebo má kompostér, vtedy nemusí
používať hnedú nádobu na BRKO,v tom prípade nesmie hádzať do komunálu kuchynské
zvyšky. Firma ASA bude robiť námatkové kontroly po nádobách,či obyvatelia triedia odpad,
nakoľko poplatky za vývoz odpaduvzrástli o 25%. Pre komisiu ŽP vznikajú ďalšie úlohy:
získanie hnedých nádob, kompostovateľné sáčky, možnosť zvozu BRKO priamo obcou a pod.

Slovo o odpade pridávaaj starosta obce- občania sú nedisciplinovaní v triedení odpadu,
vznikajú skládky po obci, odpad dovážajú aj z Rakúska a najväčšia skládka odpadu je znova
vMajeri. Zberný dvorje otvorený, pracovník je zabehnutýa stále vznikajú skládky, čo je
nepochopiteľné. Zároveň poďakoval všetkým, čo organizovali Somíca, rybárom za

usporiadanie detských pretekov.
Za finančnú komisiu správu predniesol Mgr.Klik, oznamuje, že na zasadnutí komisie zo dňa
21.09.2021 upravili príjmy a výdavky pod rozpočtovým opatrením č.04/2021:

- vpríjmovej časti vo výške 75.520,-EUR
- vo výdavkovej časti finančné operácie vo výške 47.067,-EUR.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správya informácie komisií pod uznesením č.
65/2021 v počte Za: 7 poslancov,2 neprítomní: p.kaderováa p.LučanskýPeter.
Poslankyňa Ing.Mária Bartalská prihovára sa prítomným milým slovom. Prežité pandemické
obdobie v našej obci bolo ťažké, prežili sme ho väčšinou izolovane, s obmedzeniami, bez
stretnutí, bez podania rúk. Pandémia nám poskytla čas na zamyslenie. Občania žili v neistote:
a vyzýva poslancov,aby činili dobro, odovzdávali lásku, občanov počúvali, prihovárali sa
milým slovom, pristupovali k nim úctivo. Je nutné žiť v súlade s dobrom, byť ohľaduplnejšími
a poslancom obecného zastupiteľstva pripomína poslanie od voličov s akým vstupovali do.

volebného obdobia, zbavili sa nevraživosti, aby mohol prísť nový život. Dúfa, že negatíva
nášho súčasného života sa pozitívne odzrkadlia v nastávajúcom období. (
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5. Zámerpriameho prenájmu na zubnú ambulanciu v budove Zdravotného strediska-
poslanci obecného zastupiteľstva pod uznesením č. 66/2021 časť nehnuteľnosti o výmere
76,80 m? pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti schvaľujú výlučne za účelom
vybudovania zubnej ambulancie so zohľadnením osobitného zreteľa: poskytovanie.
starostlivosti predovšetkým pre občanov Záhorskej Vsi nájomcovi: ALL Dent, s.r.o. so sídlom
Vitanová 182, IČO: 52401901. Doba nájmu je neurčitá, v prípade nepredloženia povolenia na
prevádzkovanie (licencie), zmluva nebude uzatvorená. Navrhovaná cena nájmu na 6
mesiacov: 1,-€/nájom /1 mesiac + 100 -€/služby, od 7.mesiaca nájmu: 3,-€/1m?/nájom 1

mesiac+ 100,-€/služby.
Za: 7 poslancov, neprítomní: 2 poslanci (p.Kaderová Soňa, p.Lučanský Peter).
6. Zmena podnikateľského subjektu — na základe žiadosti f.BERTOso sídlom Vysoká pri
Morave, ul.Hlavná 1, na prenájom nebytových priestorov v budove KWS na prevádzku
mäsiarstva o výmere 39,32m? od mesiaca 10/2021 na dobu neurčitú s cenou nájmu 100,-
€/nájom + 200,-€ za služby/1 mesiac, poslanci obecného zastupiteľstva pod uznesením č.
67/2021 schvaľujú zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce.
Za:

7 poslancov, 2 neprítomní (p.Kaderová Soňa, p.LučanskýPeter).
7. Nýsledok VOS (verejnej obchodnej súťaže) na nehnuteľnosť vo vlastníctve obce rodinný
dom ZUZANKAsosúp. číslom 465 na ul.Lucie Poppovej predniesol poslanec p.Danihel Pavol,

Vyhodnotenie návrhov sa uskutočnilo dňa 27.09.2021. Minimálna požadovaná suma bola
vyhlásená obecným zastupiteľstvom 24.06.2021 pod uznesením 57/2021 na 70.000,-EUR.
Návrhydo obchodnej verejnej súťaže bolo doručené poštou. Boli doručené písomné ponuky
v2zatvorených obálkach.V jednejobálke boli 2 písomné ponuky (matka a dcéra zvlášť). Pri

výbere rozhodovala najvyššia ponúkaná suma. Víťazom sa stal: p.Aleksei Kondrashov, trvale
bytom Rusko, Moskva s cenovou ponukou 80.450,-EUR. Náklady spojené s prevodom do
katastra nehnuteľností hradí v plnom rozsahu kupujúci s tým, že kúpna cena bude v plnej
výške uhradená pri podpise kúpnej zmluvy.
Hlasovanie poslancov: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj majetku obce pod
uznesenímč.69/2021 v počte Za: 7 poslancov a neprítomný: 2 poslanci (p.kaderová Soňaap.Lučanský Peter).Pod uznesením č.70/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Záhorská Ves zároveň schvaľuje
úhradu provízie realitnej kancelárie Pegas real,s.r.o., so sídlom Bratislava, ul.Čiližská 5, IČO:
44 232 209, za odpredaj budovy rodinného domuZuzankav zmysle zmluvy zo dňa
10.05.2021vo výške 2.400,-€ vrátane DPH po ukončení predaja.
Hlasovanie poslancov: Za: 7 poslancov,neprítomný: 2 poslanci (p.Kaderová Soňa
a p.LučanskýPeter).
Príchod poslancana zasadnutie p.Lučanského Petra: 18,02hod.

8. VZNč.5/2021 predložené VZN č.5/2021o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe
a výške úhrad na sociálne služby Jeseňou života, Záhorská Ves, pod uznesením č. 71/2021
poslanci obecného zastupiteľstva Obce Záhorská Ves schvaľujú VZN č.5/2021v počte Za: 8.

poslancov, neprítomný:1poslanec (p.Kaderová Soňa). | 2S.
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Návrh zariadenia Jesene života o prispievanie Obcou Vysoká pri Morave na klientky
s trvalým pobytom vo Vysokej pri Morave vo výške 300,-€/mesiac/1 klient od 01.09.2021
obecné zastupiteľstvo schvaľuje pod uznesením č.72/2021 uvedené podmienky a poveruje
starostu obce s vypracovaním a uzatvorením zmluvy obcou Vysoká pri Morave. Hlasovanie:
Za 8 poslancov, neprítomný:1poslanec (p.Kaderová Soňa).

9. Starosta obce oboznamuje prítomnýcho nemilej situácii na Moravskej ulici. Ide o verejné
priestranstvo pred 11 rodinnými domami na Moravskej ulici, ktorého vlastníkom nie je obec,
ale súkromný vlastník p.Šteffek. Obyvatelia a vlastník sú prítomní na zasadnutí, predkladajú
návrhyna odkúpenie: prítomná p.Patrikovása pridala do diskusie a navrhuje odkúpenie
verejného priestranstva obcou. Vlastník pozemkov navrhuje cenu 30,-EUR/1m?, ako za
stavebný pozemok. Obyvatelia Moravskej ulice oponujú,že nie sú to stavebné pozemky,ale
predzáhradkyaverejné priestranstvo, na ktorom vedie elektrické, plynové, telekomunikačné
vedenie a vodovod. Obyvatelia Moravskej ulice nesúhlasia s odkúpením od vlastníka
pozemkov, navrhujú odkúpenie obcou. Starosta obce navrhuje vypracovať znalecký
posudok podľa geometrického zamerania skutkového stavu, tak ako navrhuje obecná rada-od plotapo plot a predzáhradku. Jedná sa okolo 2000m?, Predpokladaná cenaza
vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického zamerania skutkového stavu je 600,-EUR,
po jeho vyhotovení dôjde k ďalšiemu jednaniu. Pod uznesením č.73/2021 obecné
zastupiteľstvo z dôvodu záujmu o odkúpenie cesty na ul.Moravská a jej priľahlých pozemkov,
schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku a geometrického zamerania skutkového stavu,
s termínom uskutočnenia v mesiacoch 10-11/2021s hlasovaním:Za: 8 poslancov,
neprítomný:1 poslanec (p. Kaderová Soňa).

10. Žiadosti
Na základe žiadosti o umiestnenie vodomernej šachty podávanej investorom p.Joštiakom na
parcele č.693/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č.1097, obecné
zastupiteľstvo pod uznesením 74/2021 schvaľuje umiestnenie vodomernej šachty na
obecnom pozemku registra „C“ č.693/1 z dôvodu vodovodnej prípojky na pozemokč. 662,
investorovi p.Joštiakovi v počte Za:8 poslancov, 1 neprítomný (p.Kaderová Soňa).

Pod uznesením č. 75/2021 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosťp.Tuli Dani,
Stupava, na podnikateľské účely stravovania. Z dôvodu, že v súčasnosti požadovaný priestor
nemá, tak žiadosti nevyhovuje s hlasovaním v počteZa: 8 poslancov, 1 neprítomný(Kaderová
Soňa).

Pod uznesením č.76/2021 na základe žiadosti p.Noseka, bytom Suchohrad, Hlavná č.234,
© prenájom časti nehnuteľnosti nebytových priestorov v budove CVČ (kultúrny dom),vpivničných priestoroch o rozmere do 30m?, na dobu neurčitú, cena nájmu: 20,-€/nájom za,

mesiac + služby, obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer priameho prenájmu p.Nosekovi
s hlasovaním: Za: 8 poslancov,1 neprítomný (p.Kaderová Soňa). am Čnee

M AZ
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11. Informácie starostu obce: Starosta obce oboznamuje prítomných o získaní grantu
Z ČSOB nadácia na program Pozor! Zebra na ceste! vo výške 4.600,-EUR,na stredisko KOMPA

za výpadok tržieb počas uzavretia hraníc (štátna pomoc Covid19-cestovný ruch) 13.155,50
EUR, na Materskú škôlku 40.552,50EURna preplatenie miezd (štátna pomoc Covid 19), pre
Jeseň života bola schválená dotácia na prerábku priestorov kuchynea obývacej miestnosti vo
výške 34.740,-EUR, peniaze sú na ceste.
Zberný dvorje síce na začiatku, sú určené prevádzkové hodinyv stredu a sobotu, kosenie
predzáhradok je v plnom prúde,cintorín je pokosený, je nutné vymeniť kocky pri ceste,
ktoré sú rozbité, aby sa nestal úraz, je nutná údržba na elektr.vedeniach ku kamerám,
údržbu samotných kamier, vystavuje sa prístrešok na prívod elektr.energie prijazierku. Je
nutné zakúpiť prístrešky na kontajnery na Zbernom dvore, plachty na kontajnery, vymeni
stánky na trhovisku. Vo štvrtok 30.09.2021 sa uskutoční zasadnutie ohľadom služieb ČOV

pre obyvateľov obce Suchohrad.Zúčastní sa starosta obce Suchohrad, štatutár, účtovníčka
na ČOVa zástupcovia oboch obcí.
Starosta obce navrhuje do rozpočtu na budúci rok 2022 mzdu na vypomáhajúceho 1

pracovníka na ČOV a mzdu pre sezónneho 1 pracovníka na kosenie v obci
Starosta ďalej oboznamuje o získaní individuálnej dotácie z BSK, ktorá bola schválená vo
výške 2.500,-EUR, použije sa na rekonštrukciu bytu školníka v budoveZákladnej školy. Je.

nutná oprava elektrického vedenia, vodovodného potrubia, zníženie stropov, vonkajšia
izolácia okolo budovy pod bytom užbola prevedená, po oprave budetento priestor využitý
ako trieda pre žiakov alebo školský klub. Obec bude doplácať 4.763,-EUR. Obecné
zastupiteľstvo pod uznesením č.77/2021 berie na vedomie schválenie projektu:
„Rekonštrukcia priestorov bývalého bytu školníka“ v rámci dotačnej schémy Bratislavského
samosprávneho kraja ako „individuálnu dotáciu z BSK r.2021“, schválená vo výške 2.500,-
EUR. Obec sa na projekte bude podieľať vo výške 4763,-EUR.
Hlasovanie poslancov: Za: 8 poslancov, 1 poslanec neprítomný (p.KaderováSoňa).

Starosta obce víta štatutárov firmy MORAVIA PARK s.r.o., ktoríboli prizvaní k zasadnutiu OZ.
Jednása o stavbu požiarnej zbrojnice, ktorá mala ísť do daru pre obec. Na podnetniektorých
občanov bola táto stavba označená ako bezdôvodné obohacovaniesa na základe prevzatia
novostavby požiarnej zbrojnice bez právneho dôvodu, nakoľko stavba od r.2015 do r.2018
nebola skolaudovaná a bola označená ako čierna stavba. Spomenutí občania podali podnet
na Slovenskú stavebnú inšpekciu, InšpektorátBratislava a na základe jej prešetrenia vznikla

pre obec povinnosť uhradiť pokutu 3.000,-EUR ako bezdôvodné obohatenie bez právneho
dôvodu a prefirmu Moravia Park,s.r.o. ako zhotoviteľa, pokuta 1.500,-EUR a pre DHZ

pozastavená činnosť. Starosta obce informuje, že dnes je budovapožiarnej zbrojnice:
dodatočne skolaudovaná na základe dodatočného stavebného povolenia. Nakoľko obec
získala z Ministerstva vnútra požiarne vozidlá (Iveco a Tatra), budovaje veľmi nutná. Stará
požiarna zbrojnica, ktorá je súčasťou budovy obecného úradu je nevyhovujúca a priestorovo
nedostačujúca. Vozidlá parkovali v areáli Strojstavu. Pokutapre obec bola zahrnutá do
rozpočtového opatrenia č.4,firma Moravia Parks.r.o., ktorá bola ochotná vystaviť túto
budovu si uvedenú pokutu určite nezaslúžila. Poslankyňa p.Annušovása vyjadruje, že je to
ponižujúcepre zhotoviteľa, ako aj pre starostu, nakoľko získala sa budovapožiarnej zbrojnice0

m
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a požiarne vozidlá zdarma,už toje veľké plus pre obec. Vysvetľuje situáciu výstavby
zbrojnice odjej počiatkovs p.Pažičanovou, ktorá sa zúčastňovala na zasadaniach OZ,

spolupracovala, informovala. Bola to stavba pre obec, ako bolo v minulých časoch pri
výstavbáchv akcii Z. Nikto nevidel vtom žiadne obohacovanie sa. Skôr má starosta obce
a zhotoviteľ dostať veľké poďakovanie. Obec založila na FACEBOOK-ustránku obce, kde
občania vyjadrujú svoje názory, ale má dojem, že táto stránkaslúži pre občanov-členov
občianskeho združenia ZOMOS, kde ohovárajú, ponižujú, a udávajú starostu obce. Ich
predstaviteľkou je p.Meňhartová, kde vyjadruje svoje dojmy, svoje názory a svoje pravdy,
ktoré sa nezakladajú koľkokrát na pravde. Je to na uváženie, jej príspevky nie sú na mieste.
Poslanec Mgr.klik si berie slovo a vyjadruje sa, že ako poslanec a hasič ďakuje za vyhotovenie
stavby, ale v konečnom dôsledkuvidí túto stavbu za účelové a neospravedlniteľné konanie.
Hľadal uznesenie schválené poslancami OZktejto stavbe,ale neexistuje. Znova sa pýta,
prečotáto stavba nebola zdokladovaná a zlegalizovaná v zmysle platných zákonov.Obec
toho nebola schopnáod r.2015 do r.2020. Je presvedčený,že starosta obce zanedbal svoju
povinnosť. K diskusii sa pripája z prísediacich občanov p.Uharková, že ako je to možné, keď
občansi musí zdokladovaťa zlegalizovať svoje stavby vo vlastníctve, prečo obec tak
neurobila. Má byť rovnaký meter pre každého. Z občanovsa pripája k diskusii p.klenková
a vidí problém v občanoch, ktorí sa sem prisťahovali, pretože v minulosti sa veľa stavieb
v našejobci vystavalo v akciách Z (kultúrny dom, zdravotné stredisko, MŠ). Prečotí,
prisťahovaní, konali tak zákerneaišli udávať na inšpekciu, prečo neprišli riešiť tento problém
vdobrom mienení na obecný úrad. To značí o charaktere týchto ľudí a keďže bola
pozastavená činnosť DHZ,nevie si predstaviť následky požiaru, či u nej alebo iných občanov.
Prizvaní hostia z firmy Moravia park p.Hrázdil vyjadruje svoje pohoršenie nad konaním
udavačstva a očierňovaním verejného činiteľa-starostu obce v našej obci. Pociťuje hnev, že
ako sponzor pri výstavbepožiarnej zbrojnice museli prejsť trojdňovými výsluchmi na
stavebnej inšpekcii ako delikventi. Tí občania, ktorí podali tento podnet, mohli navštíviťich
firmu a dať podnet na prešetrenie budovy. Určite by prišlo k riešeniu dodatočného
stavebného povolenia. Bol to jasný cieľ p.Meňhartovej, aby starosta obce bol očiernený a
dostal peňažnú pokutu. Nesleduje stránky na Facebooku, nepozná uvedenú osobu,ale určite
sa budú ako firma brániť právnoucestou.K vyjadreniu sa pripája spolumajiteľ Ing.Hrouz.
Určite to bude riešené právnou cestou, nenechajú si očierniť obchodné meno, nevidí vtom
žiadne bezdôvodné obohatenie a vzniknutá situácia s obcou bude riešená cestou zmieru.
Hodnota bezdôvodného obohatenia podľa záznamovje 200.000,-EUR, ak je spochybnená
táto hodnota, navrhuje obrátiť za na súdneho znalca, aby mohli predísť súdnemu sporu, čo
by hodnota narástla (trovy konania). Vždy sa dá dohodnúť a riešiť situáciu. O riešenie
problému tu nešlo. Bol to istý zámer.
Poslanec p.Lučanský Peter a člen DHZ vyjadruje svoj názor, že ZOMOS-u išlo o priamy zámer
na starostu,o finačný postih. Za činnosť v DHZ nedostávajú žiadnyfinančný príspevok,
členstvo je dobrovoľné, hneď akoprišlo vyjadrenie zo stavebnej inšpekcie o zastavení
činnosti v DHZ, nevedel si predstaviť, čo by vzniklo, keby nemohli použiť hasičskú techniku
pri vzniku požiaru.
Pán Ing.Hrouz ukončuje svoj príspevok, dohra bude riešená právnikmi, čakajú na písomné[2



s Že

vyjadrenia a čo je prekvapený, že p.Meňhartová vedela ako prvá, koľko dostane starosta
pokutu.
Starosta obce ukončuje diskusiu jediným slovom p.Meňhartová. Za väčšinou udaní na
starostu obce vždy bola uvedená, problém vidí vZOMOS-e - združenie, ktorési založili, že
im ide len o spochybnenie, ponižovanie, udávanie a nakoniec, aby starostovi vznikol finančný
postih. Ich vyjadrenia,že zakladajú občianske združenie, aby pomáhali obci a občanom sa
nezakladá na pravde. Ide o pravý opak.
Starosta obce ďakuje predstaviteľom Moravia Parku,s.r.o. za
ďalšiu spoluprácu.
Pripomienka p.Látala — bol očiernený p.Meňhartovou, že tankoval pohonné hmoty do
traktora vo Veľkých Levároch. Tým,že sa to nezakladá na pravde, žiada o verejné
ospravedlnenie od ZOMOS-u.

Poslankyňa p.Annušová poukazuje aj na zisťovanie na dopravnej polícii p.Meňhartovou, či
starosta zaplatil pokutu za rýchlu jazdu, lebo viezol pacienta na pohotovosť. Je to
niekoľkoročná záležitosť. Až tam siahajej nevraživosť.
P.Lím Peter — ako občan apeluje na poslancov OZ, aby došlo k stretnutiu s členmi ZOMOS-u
a vysvetlili si navzájom, že svet ide dopredua nie dozadu. Vyšetrujú staré záležitosti. Na
stránke obce píše len ZOMOS, o činnosti obce nie je nič uvedené.

asť na zasadnutí, tešísa na

Starosta obce oboznamuje prítomných o umiestnení urnovej steny na našom cintoríneapredkladá fotografické návrhy a dokumentáciu.
Poslanci obecného zastupiteľstva pod uznesením č. 78/2021 súhlasia s umiestnením.
urnovej steny na obecnom cintoríne. Poveruje starostu obcezistením cenovej ponuky
a vypracovaním návrhu steny a cenovej ponukyna vybetónovanie plochy pod stenu. Návrh
predloží na najbližšom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: poslancov, neprítomný 1 poslanec (p.Kaderová Soňa)
Pod uznesením č. 79/2021obecné zastupiteľstvo Obce Záhorská Ves berie na vedomie
rozhodnutie Slovenskej štátnej inšpekcie o pokute za čiernu stavbu budovy obecnej
požiarnej zbrojnice vo výške 3.000,-EUR. Zodpovedný starosta obce. Hlasovanie:
Za: 8 poslancov, 1 neprítomný (p.Kaderová Soňa).
Plat starostu obce — pod uznesenímč. 80/2021 — obecné zastupiteľstvo Obce Záhorská Ves
podľa 811 odst.4, písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a Zákona NR SR o právnom postavenía platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miestč.253/1994Z.z., 83 ods.2
a) Berie na vedomie priemernú mesačnú mzdu vNH za rok 2020vo výške 1.133, EUR

Koeficient podľa počtu obyvateľov 2,2
Základný plat: 2.493,-EUR

Hlasovanie poslancov:Za:8 poslancov, 1 neprítomný: p.Kaderová Soňa



b) Schvaľuje navýšenie platu pre starostu obce vo výške 53% od 01.10.2021.
Hlasovanie poslancov:
Za: 5 poslancov (p.Annušová Mária, Ing.Bartalská Mária, p.Dani: hel Pavol, p.Lučanský
Peter, p.Nechala Stanislav)
Proti: 1 poslanec (Mgr.Klik Viktor)
Zdržali sa: 2 poslanci (p.Lučanský Martin, p.Korych Jaroslav)
Neprítomný: 1 poslanec (p.Kaderová Soňa).

Starosta obce ďakuje za odsúhlasenie platu a informuje, že odmena 53% mu nebola
vyplácaná,len 36%. Kontrolórka obce bude informovaťna ďalšom zasadnutí OZ koľko sa
ušetrilo financií počas pandémie na jehoplate.
Rozpočtové opatrenie č. 4
Pod uznesením č.81/2021 poslanci Obecného zastupiteľstva obce Záhorská Ves schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.4:

Úpravyvpríjmovej časti: | Pôvodný rozpočet|4.úprava rozdiel
PZP lodí ukončenie zmluvy [m 6.730,- 6.730,-
Poplatky za ZD 1.000,- 2.000,- 1.001
ČSOBgrant (Zebra na ceste 0 4.600,- 4.600,
Individuálna dotácia BSK 0, 2.500,- 2.500,-
Kompa štátna pomocCovid 19 —

cestovný ruch 13.155,50|13.155,50
Spolu - bežné príjmy 2232176,95|27.985,50
Predaj budovy Zuzanka 80.450.|80450,
Spolu kapitálové príjmy 85.750, 0
Zapojenie Aplitec 2020 ÚPN 5.000, 5.000,[Spolu finančné operácie príjmové 75.520, 0,

Úpravy vo výdavkovejčasti 4.úprava
PZP lodí poistenie kompa
Pokuta ŠSI

Kompa preddavok na daň z príjmu
PHM stroje ZD

Materiál ZD

Provízia predaj Zuzanka
VO údržba 6.000,- 4.638,-
Spolu - bežné výdavky 1599 307,68
Doplnok ÚPNdoplatok 10.600,-
VO Moravskáulica (presun) 1362. |

| Klimatizácia OÚ 3.500,
[ Plynovýsporák ZŠŠJ 1.431,|BSK spoluúčasťZŠ 4.763,-
Motor Kompa 5.000,-
Spolu kapitálové výdavky 45.006,



|
SPOLU-finančné operácie výdavkové 47.017, | 47067, | 0, ]

Hlasovanie: Za: 8 poslancov,neprítomný1 poslanec (KaderováSoňa)
Starosta obce podáva informáciu o záujme zokruhovať v r.2022 vodovodna ul.Pri trati,
obecné zastupiteľstvo Obce Záhorská Ves berie na vedomie pod uznesením č. 82/2021
a poveruje starostu obce riešením situácie s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou,
v termíne: v mesiacoch 10-11/2021.
Hlasovanie poslancov:Za:8 poslancov, neprítomný1 poslanec (KaderováSoňa).
Starosta obce podáva informáciu - na základe žiadosti Mgr.Zuzany Trstenskej,PhD..
predsedníčky občianskeho združenia „Najzápadnejšia“ o súčinnosť s projektom „Vtáčiky
a netopiere“ o umiestnenie vtáčích búdok na verejných budovách. Mgr.klik oboznamuje
situáciu ohľadom získania grantu z BSK v plnej výške na základe žiadosti, ktorú podal sám
Ide o to, aby vtáčiky neznečisťovali fasády obecných budov, umiestnia sa búdky zakúpené od
ornitológa aj s krytom. Obec nebude uhrádzať žiadne výdavky s týmto projektom.
Poslankyňa p.Annušová navrhuje podať žiadosťo zlikvidovanie starých lastovičích hniezd
(ako pred poštou), starosta vysvetľuje, že žiadosť o súhlas podľa zákona musí byť schválená
štátnou inštitúciou CHKO, musí byť podaná v predstihu.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s bezodplatným rozmiestnením hniezd pre hmyzožravé vtáky
a netopiere na budovách obce a obecných priestranstváchv spolupráci s OZ Najzápadnejšia.
Hlasujú v počte Za: 8 poslancov,1 poslanec neprítomný (p.kaderová Soňa).
Posledné uznesenie č.84/2021
A)o zníženie dotácie združeniu FK Záhorská Ves vo výške 1000,- EUR

b) doplnenie účelu využitia dotácie Dobrovoľnému hasičskému združeniu vo výške 2.000,-
EURna výdavky spojené sich činnosťou: ako nákup hasičského materiálu a drobného
hmotného majetku, dotáciu je možné použiť na tieto výdavky vzniknuté v období od
01.01.2021 do 30.11.2021.
Hlasovanie k bodua) uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Záhorská Ves schvaľuje zníženie dotácie v počte Za: 8
poslancov, neprítomný: 1 poslanec (p.Kaderová Soňa),
Hlasovanie k bodu b) uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Záhorská Ves schvaľuje účel využitia dotácie pre DHZ v počte
Za: 8 poslancov, neprítomný 1 poslanec (p.kaderová Soňa).

Odchod poslanca p.Nechalu Stanislava zo zasadnutia OZ: 19,42hod.

Starosta obce otvára diskusi
- predseda stavebnej komisie p.Danihel Pavol upozorňuje prísediacu občianku p.Uharkovú,
abysi načítala čo je náplňou stavebnej komisie a aké rozhodnutia vydáva,
- Ing.Bartalská sa pýta členov DHZ, kedy bude porast pokosený, odpoveď -užsa stalo.
Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19,45hod. Poďakoval prítomnýmza účasť na
zasadnutí
Zapísala: Annušová Veronika <1 Overovateľ: p.Nechala Stanislav.
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