
ZÁPISNICA 
zo zasadnutie oz dňa 18.6.2019

Prítomní: Starosta obce JUDr. Boris Šimkovič

Poslanci: Annušová Mária, Nechala Stanislav, Lučánsky Martin, Lučanský Peter, Mgr. Klik

Viktor, Korych Jaroslav

Hlavná kontrolórka: Mgr. Kaderová Rúth

Neprítomní: Blaška Peter, Kaderová Soňa, Nerád Samuel

Program Zasadnutia

Návrhy uznesení na :

1. Vykonanie postreku proti komárom opakovane 2x v dohodnutej sume 10332 ( s DPH
2. Uzatvorenie Dodatku k zmluve s p. Kvaššayom na opravu fasády na zdravot. stredisku

Pán starosta otvoril zasadnutie OZ

Uzatvorenie dodatku k zmluve s p. Kvaššayom na opravu fasády na zdravotnom stredisku:

Na zasadnutí bol prítomný aj p. Kvaššay, starosta informoval poslancov o zmene hrúbky polystyrénu
z 5 cm na 10 cm, bez navýšenia ceny a následne o uzatvorení dodatku k predmetnej zmluve

p. Annušová - ešte pred opravou fasády by bolo treba vymeniť okno v jednom byte, nakoľko je tam
pleseň. Po následnej diskusii p. Kvaššav prisľúbil výmenu okna bez navýšenia ceny

Mgr. Klik Viktor: na rade sme sa dohodli, že sa urobí energeticky audit budovy

p. starosta: na 10 cm hrúbku polystyrénu sa dá vypracovať energetický certifikát budovy, stojí to cca
150 (/dá sa vypracovať/

Návrh uzn. Č. 64
OZ schvaľuje:

a. Zmenu hrúbky polystyrénu z 5 cm na 10 cm a doplnenie 1 okna v podkroví v zmluve z VO na
opravu fasády Zdravotného strediska v obci Záhorská Ves, bez navýšenia ceny

b. Uzatvorenie Dodatku k predmetnej zmluve

Za: 6 poslancov
Neprítomní: 3 poslanci

Ďalej p. starosta informoval poslancov o kalamitnej situácii s komármi a o stretnutí so starostami
z okolitých obcí. Na krízovom štábe BSK nepochodili. Starostovia sa dohodli na postrekoch. Na
stretnutí vo Vysokej pri Morave dňa 18.6. boli predložené 3 ponuky na firmy, ktoré by postrek
vykonali. Vybrala sa tá najlacnejšia v sume 14,76 ( za ha. Postrek bude vykonaný opakovane
minimálne 2x. V našej obci ide o rozlohu cca 350 ha v sume 10332 ( s DPH.



Pani kontrolórka predniesla návrh uznesenia č. 63, OZ súhlasilo s vykonaním postreku v katastri obce
Záhorská Ves.

Za: 5 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec - Peter Lučanský
Neprítomní: 3 poslanci

Zapísala: Orgoňová Stanislava


