
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 17.03.2021

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič - starosta, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolór obce
Poslanci: Annušová Mária, Lučánsky Martin, Lučanský Peter, Mgr. Klik Viktor, Kaderová Soňa,
Korych Jaroslav, Danihel Pavol
Neprítomní: Nechala Stanislav

Overovate!' zápisnice: Korych Jaroslav

Zapisovateľ: Antaličová Anna

Program:

1. Otvorenie zasadnutia - uvítanie
2. Schválenie overovateľa zápisnice
3. Poslanecký sľub - Ing. Bartalská Mária
4. Kontrola úloh
5. Správy komisií
6. Podnet - p. Meňhart - majetkové priznanie starostu obce
7. Podnet - p. Beutelhauserová - pozemky
8. Žiadosť - p. Vongrej Peter - Zeman
9. Uzn. - vysporiadanie časti obecnej parcely - p. Karolčíková - zámer
10. Uzn. - Zmluva na prenájom pozemku - novinový stánok - zámer
11. Uzn. - prenájom mobilného WC na zberný dvor
12. Schvaľovanie - Rokovací poriadok
13. Schvaľovanie - Zásady hospodárenia
14. Uzn. - schválenie bezplatný prevoz kompa - občania ZV (trvalý pobyt)
15. Uzn - predaj nehnuteľnosti - Zuzanka - vyhlásenie VS
16. Plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2021
17. Plán zasadnutí OZ
18. Informácie starostu obce - oprava kamerového systému, predaj plynové horáky
19. Diskusia
20. Záver

l.Otvorenie zasadnutia.
Starosta privítal všetkých prítomných a oboznámil s programom.

2.Schválenie overovate!'a zápisnice.
Za overovateľa bol určený poslanec p. Korych Jaroslav.

3.Poslanecký sľub
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že Samuel Nerád sa ku dňu 31.12.2020 písomne vzdal svojho
poslaneckého mandátu a nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako prvý náhradník Ing.
Mária Bartalská, ktorá zložila a podpísala zákonom stanovený sľub poslanca OZ. Starosta Ing.

Bartalskej Márf po zložení sľubu odovzdal osvedčenie o tom, že sa stala poslancom OZ od 1!02~_(
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Ako ďalší bod bolo delegova nie za člena rady Základnej školy ako zástupcu členov OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi
a) odvoláva člena rady ZŠ ako zástupcu členov OZ Samuela Neráda
b) deleguje za člena rady Základnej školy ako zástupcu členov OZ Záhorská Ves Ing. Bartalskú Máriu

Za: 6 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Bartalská)
Neprítomný: 2 poslanci (p. Nechala, p. Danihel)

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi odvoláva člena kultúrno-športovej komisie p. Samuela Neráda.

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 2 poslanci (p. Nechala, p. Danihel)

4.Kontrola úloh - vykonala Mgr. Kaderová Rúth
Uzn. 32/2017 - žiadosť o vymal'ovanie zdravotného strediska - úloha trvá

Uzn. 55/2020 - NG riešenie napojenia na VN - úloha trvá

Uzn. 57/2020 - Doplnok územného plánu č. 4 - úloha trvá

Uzn. 58/2020 - podnet p. Beutelhauserová - úloha trvá

Uzn. 64/2020 - predaj 2 ks horákov - úloha trvá, nepredal sa

Uzn. 65/2020 - predaj fekálnej cisterny - úloha splnená

Uzn. 61/2020 - predaj rodinného domu Zuzanka - úloha trvá

Uzn. 13/2020 - Zásady hospodárenia - úloha trvá

Uzn. 74/2020 - užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy p. Zeman - úloha trvá

Uzn. 75/2020 - komunitný plán - úloha trvá

Uzn. 77/2020 - predaj p. Karolčíkovi a jeho manželke - úloha trvá

Uzn. 68/2020 - kontrola Makyta - predloženie na ÚVO do 31.10.2020 a opätovné zaslanie - úloha
splnená

S.Správy komisií
Z dôvodu pandémie nezasadala žiadna komisia.
Na zasadnutie prišiel o 17:53 hod. p. Danihel Pavol.

6.Podnet - p. Meňhart -majetkové priznanie starostu obce

p. Lučanský Peter sa vyjadril, že starosta podal daňové priznanie v stanovenej lehote do podateľne
obecného úradu a že starosta auto neužíva podľa jeho zisťovania.
OZ berie na vedomie podnet p. Meňharta k majetkovému priznaniu starostu obce a VYj;>adrenie
predsedu komisie p. Petra Lučanského. i.:



Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

7.Podnet p. Beutelhauserová - pozemky

Všetci poslanci obdržali celú dokumentáciu ohl'adom pripomienok pani Beutelhauserovej na Zmeny
a doplnky č.2 Územného plánu obce Záhorská Ves. Ani jeden z poslancov sa nevyjadril. Starosta
požiadal Okresnú prokuratúru v zmysle zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
o zaslanie výsledku vo veci podania podnetu proti VZN obce Záhorská Ves č.1/2018, schválené
uznesením OZ Záhorská Ves Č. 44/2018 z 26.6.2018. Obec obdržala list prokurátora Ei 6/21/1106 - 2
zo dňa 17.3.2021 kde s poukazom na závery citovaného uznesenia možno uzavrieť, že regulatívmi
schválenej územnoplánovacej dokumentácie nemôže dôjsť k zásahu do vecných, resp. vlastníckych
práv. Vzhľadom na uvedené nie je možné prisvedčiť Vašim námietkam a konštatovať nezákonnosť
napádaného Všeobecne záväzného nariadenia.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podnet p. Beutelhauserovej a informáciu starostu obce
k vyjadreniu prokurátora, ktorý starosta dokladá k zápisnici.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

S.Žiadosť p. Vongreja Petra - Zeman

P. Vongrej žiada o okamžité zjednanie nápravy a vyvodenia zodpovednosti na ulici Pri barine,
Záhorská Ves, kde p. Zeman vykladá a spracováva drevo na obecnom pozemku pri oplotení p.
Vongreja. P. Vongrej už v minulosti žiadal, aby likvidácia a uloženie dreva bola pri oplotení p.
Zemana, čím p. Zeman súhlasil a vlastnoručne podpísal.
Starosta bude uvedený problém riešiť podľa VZN č.1/2020 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 podl'a §33 Sadzba dane.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

9.Uzn. - vysporiadanie časti obecnej parcely - p. Karolčíková - zámer

p. Karolčíková si podala žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie časti obecnej parcely registra "E" Č.

702/3, k.ú. Záhorská Ves na základe geometrického plánu.
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schval'uje zámer predať majetok obce podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení zapísaný na LV Č. 1097 kupujúcim Dušan Karolčík a Eva
Karolčíková, rod. Mišovičová obaja bytom Holíčska 3156/21, Bratislava a to pozemky podl'a
geometrického plánu č.1001/2021 označené ako:

-od parc. registra "E" Č. 702/3, druh pozemku ostatná plocha do parc. registra "e" č.302/1, diel 7

o výmere 12 m2

-od parc. registra "E" Č. 702/3, druh pozemku ostatná plocha do parc. registra "C" Č. 302/13, diel 8

o výmere 3 m2



-od parc. registra "E" č. 702/3, druh pozemku ostatná plocha do parc. registra "C" č. 302/1, diel 10
o výmere 7 m2

o celkovej výmere 22 m2

za cenu 23,09 EUR/m2 v celkovej hodnote 507,98,- € (slovom päťstosedem eur, deväťdesiatosem
centov) z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko pozemok svojim umiestnením a využitím
tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou rodinného domu.

Schválené uznesením č. 7/2021 zo dňa 17.03.2021

uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov

Počet všetkých poslancov: 9

Počet prítomných poslancov na OZ: 8 poslancov

Zámer bude vyvesený na úradnej tabuli obecného úradu a na stránke obce po dobu 15 dní. V prípade
žiadnej pripomienky k zámeru na odpredaj pozemku, starosta podpíše kúpno predajnú zmluvu bez
ďalšieho schval'ovania OZ.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

lO.Uzn. - Zmluva na prenájom pozemku - novinový stánok - zámer

Žiadosť o zmenu nájomcu na nájomnej zmluve k pozemku pod novi novým stánkom.

AI schval'uje zámer: Obec ZÁHORSKÁ VES, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet
prenájmu, zverejňuje zámer priameho prenájmu podľa § 9a, ods.9 zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom
obce Záhorská Ves.

Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Záhorská Ves, parc, reg. "E" č. 758,
vedenej na LV Č. 1097, o výmere: 4 m2 za účelom umiestnenia Novinového stánku.

Nájomca: Mgr. Veronika Siváková, Pod Vŕškom 898/3, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO:
46346406

Doba prenájmu: od 02.04.2021 na dobu neurčitú

Cena za prenájom: 250,- Eurll rok (cena výšky prenájmu sa bude každoročne upravovať o
mieru inflácie vyhlasovanú Štatistickým úradom SR v jeho oficiálnych dokumentoch).

Odôvodnenie: Umiestnenie Novinového stánku na uvedenom mieste je už viac ako 10 rokov
overené, je vyhovujúce a prístupné pre všetkých obyvateľov obce. Novinový stánok slúži na
včasnú a kvalitnú informovanosť verejnosti periodickou a neperiodickou tlačou.

BI schval'uje postup, aby v prípade žiadnej pripomienky k zámeru na prenájom majetku a po
jeho zverejnení v zákonnej lehote 15 dní na úradnej tabuli obce spôsobom obvyklým,
podpísal starosta obce zmluvu o prenájme bez ďalšieho schvaľovania obecným
zastupiteľstvom. ol

/~/ 



Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

l1.Uzn. - prenájom mobilného WC na zberný dvor

Obec oslovila firmu JOHNNY SERVIS, Gajary, ktorý zaslali ponuku na 60,00 -Eur Imesačne s DPH.

Obecné zastupitel'stvo schval'uje prenájom mobilného WC na zberný dvor v obci so servisom na I
rok.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

12.Schval'ovanie - Rokovací poriadok

Obecné zastupitel'stvo schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsi.
Platnosť od 01.06.2021. Rokovací poriadok bude zverejnený na stránke obce do 10 dní od
jeho schválenia.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

13.Schval'ovanie - Zásady hospodárenia

Obecné zastupitel'stvo schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce. Platnosť od
01.06.2021. Zásady hospodárenia budú zverejnené na stránke obce do 10 dní od ich
schválenia.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

14.Uzn. schválenie bezplatný prevoz kompa - občania ZV s trvalým pobytom

OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou občanov s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves na ďalšie
obdobie: od 01.07.2021- 30.06.2022.

Pri schválení vydávanie nových preukazov je naďalej podmienené splnením všetkých podmienok pre
jeho vydanie a platnosť nových preukazov je stanovená na obdobie od 01.07.2021- 30.06.2022.
Poplatok za vystavenie preukazu bude kvalifikovaný ako správny poplatok vo výške 4,50-EUR
a predlženie preukazu na ďalšie obdobie 6,50EUR.
Od poplatkov sú dôchodcovia v starobnom dôchodku oslobodení.

Podmienky pre vydanie a predlženie preukazov občanom na bezplatný prejazd kompou:
- trvalý pobyt v obci Záhorská Ves,
- zaplatené dane a poplatky za rok 2021,
- zaplatené všetky nedoplatky na dani, poplatky a iné pohľadávky voči obci za predchádzajúce
obdobia,



- majú vybudovaný septik a pravidelne vyvážajú fekálie (výnimka pre obyvatel'ov s vlastnou
certifikovanou čističkou).
V prípade, že uvedené podmienky budú porušené, preukaz nebude predlžený a od 01.07.2021 bude
neplatný.
S platným preukazom môže občan prejsť tam a späť len lxdenne.Platný preukaz je neprenosný na
inú osobu alebo rodinného príslušníka.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

15.Uzn.-predaj nehnuteľnosti - Zuzanka - vyhlásenie VS

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
AI podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj prebytočného nehnuteľného majetku
obecnej - budovy Zuzanka za cenu 70.000 Eur. Termín na vyhlásenie VOS: 20.04.2021,
ukončenie predkladania návrhov dňa 14.06.2021 a termín vyhodnotenia návrhov sa vykoná
dňa 15.06.2021 na predloženie OZ.

B/ verejnú obchodnú súťaž bude realizovať realitná spoločnosť Pegas real s.r.o., IČO:
44232209 v zmysle predloženej zmluvy o sprostredkovaní.

Za: 6 poslancov
Proti: 2 poslanci (p. Annušová, p. Lučanský Peter)
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

lG.Plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2021

Kontrolórka obce predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti obce Záhorská Ves na l. polrok 2021
v súlade s ustanovením §18 f ods. (1) písm. b) zákona č. 369/19902 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 po jeho
pripomienkovaní.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

17.Plán zasadnutí

Zasadnutia sú plánované vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu raz za 3
mesiace, v uvedené dni (streda) o 17.30 hod.
16. júna 2021
lS.septembra 2021
lS.decembra 2021

V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci OZ
môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri naplňaní



samosprávnych funkcii obce a svojho zamestnania.

Obecné zastupitel'stvo schval'uje Plán zasadnutí obecného zastupitel'stva na rok 2021.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

IS.lnformácie starostu - oprava kamerového systému, predaj plynových horákov

Cenová ponuka a platobné podmienky na kamerový systém p. Machoviča bude prejednaná na
ďalšom zasadnutí OZ.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
al podmienky k Zámeru na priamy predaj prebytočného majetku: Plynový horák GB.GANZ,
typ: ABG - 30 -D/F-2-1-0 2 ks v zostatkovej hodnote: O,-EUR.
Minimálna hodnota: 600 EUR 2 ks
Lehota na predkladanie cenových ponúk: od 19.03.2021 do 14.06.2021 do 12:00 hod.
Vyhodnotenie ponúk: dňa 15.06.20210 13:00 hod.

bl OZ určuje komisiu pre vyhodnotenie ponúk v zložení:
Annušová Veronika
Adamková Viera
Danihel Pavol

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

19.Diskusia

Spoločnosť Dicentra SK, a.s. predložila výkres na dopravné napojenie lokality a žiada o vyjadrenie,
ktoré potrebuje pre Dopravný inšpektorát v Malackách a podáva žiadosť o umiestnenie kioskovej TS.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým náčrtom dopravnej situácie spoločnosťou DICENTRA SK,
a.s. ktorý bol odovzdaný a následne predrokovaný dňa 10. marca 2021 na Obecnom úrade, kde je
riešená príjazdová cesta na pripojenie lokality obytnej zóny Cl z Hlavnej cesty za účelom posúdenia
Dopravným inšpektorátom OR PZ v Malackách. Tento súhlas nenahrádza stanovisko obce pre účel
územného konania. Príjazdová cesta je načrtnutá v zmysle platného územného plánu, prechádza
pozemkom vo vlastníctve obce parc. Č. 10644. Cesta a križovatka budú po realizácii odovzdané do
správy obci.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala)

Žiadosť spoločnosti DICENTRA SK, a.s. o umiestnenie kioskovej trafostanici bude prerokovan~ ť
ďalšom zasadnutí OZ. t ~
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Zo zasadnutia o 19.05 odišiel poslanec p.Lučanský Peter

Starosta informoval, že na obecný úrad bola dňa 10.3.2021 doručená petícia za zníženie poplatku za
vývoz fekálií do ČOV pre občanov s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves. Podpísalo ju 67 ľudí,
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o Petícií k cene za vývoz fekálu
podanej p. Kožíkom a poveruje obecnú radu na prípravu stanoviska obecnému zastupitel'stvu.

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Neprítomný: 1 poslanec (p. Nechala, p. Lučanský Peter)

Starosta v diskusii informoval, že kompári natierajú kompu. Budú mal'ovať priestory zdravotného
strediska a budovy KWS. Obec preverí, či by nemohla požiadať o náhradu miezd pre kom párov,
z dôvodu uzavretia kompy pre koronavírus.

Od Povodia Dunaja prišla zmluva na prenájom pozemku pri novej hasičskej zbrojnici na sumu lS0,
EUR/rok. Starosta komunikoval s povodím a bolo mu odporúčané, aby zmluvu podpísal a potom sa
bude môcť dohadovať o nižšej sume za prenájom s Povodím.

Starosta informoval, že mali stretnutie starostov, kde diskutovali o téme zrušenia Okresného súdu
Malacky. Celý okres by mal zastrešovať súd v okrese Senica, čím žiadny starosta nesúhlasil.

Starosta poďakoval všetkým zamestnancom zariadenia opatrovatel'skej služby Jeseň života za ich
prácu v tomto náročnom období.

Starosta poďakoval aj všetkým zdravotníkom, hasičom a ostatným občanom, ktorí sa zúčastňujú
každú sobotu pri testovaní. Obec chce takto pomôcť občanom obce Záhorská Ves, aby sa nemuseli
chodiť testovať do iných obcí. Obec dostala už preplatené štyri platby za testovanie. Na jednu
otestovanú osobu obec dostáva 5,-EUR. Dôležité je, že občania dostanú certifikáty.

Starosta ďalej informoval, že od 1.4.2021 sa otvorí zberný dvor v areáli ČOV. Otvorené bude v stredu
a v sobotu. Všetko je pripravené. Bioodpad pri ihrisku by sa zatiaľ nechal.

p. Annušová žiada, aby sa pri oplotení vedl'a pošty zlikvidoval porast. Ďalej mala pripomienku
k autobusom oproti pizzerií. Točia sa až do chodníkov a rigo lov.
Ďalej žiadala, aby sa konečne nainštalovali proti lastovičie zábrany na budovanie hniezd preto, lebo
o pár dní začnú hniezd iť a špiniť novú fasádu.
Starosta informoval, že ochrana proti lastovičím hniezdam je na budove zdravotného strediska
hotová podľa jej návrhu.

20.Záver.
Starosta poďakoval všetkým prítomným a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Antaličová Anna

Overovatel': Korych Jaroslav


