
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 25.06.2019

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

Overovate!' zápisnice: Nechala Stanislav
Zapisovateľ: Antaličová Anna

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh
3. Schválenie Uznesení z mimoriadneho OZ 18.06.2019
4.ZŠ - schválenie dodatku č.8 k VZN 3/2008 + schválenie pripomienky (20,-€ zábezpeka)
S.Správa hlavného kontrolóra
6.Komisie - činnosť, návrhy uznesení - diskusie-schválenie
7.Rozpočtové opatrenie (podľa návrhu FK)
8.Schvaľovanie záverečného účtu za rok 2018 + stanovisko hl. kontrolóra
9.Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2018
10.lnformácia starostu (drtička, GPS, večierka, ZS-VO)
11.Cesty - stratégia- koncepcia
12. Školská bytov ka - uznesenie min. cena podľa znaleckého posudku
13.Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2019
14.Schválenie uznesení
1s.Diskusia
16.Záver

Zápis z rokovania
1.0tvorenie zasadnutia
Starosta JUDr. Boris Šimkovič otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných a informoval ich
o zmene programu rokovania, kde sa vypúšťa bod 6. a bod 7. a doplňa sa bod žiadosti.
Za: 8 poslancov
Neprítomný: 1 poslanec ( p. Blaška)

2.Kontrola úloh

Uzn. 32/2017 - Žiadosť na maľovanie Zdr.strediska - úloha trvá
Uzn. 65/2017 - zmena názvu ulice Moravská - úloha trvá
Uzn. 84/2017 - odkúpenie pozemku vo vlastníctve p. Šteffeka - úloha trvá
Uzn. 12/2019 - odchyt psov p. Šéryová - úloha trvá
Uzn. 26/2019 - žiadosť spoločnosti Aplitec na prenesenie DHZ techniky - úloha splnená
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Uzn. 46/2019 - GPS do 30.05.2019 - úloha trvá
Uzn. 49/2019 - VOS na prenájom býv. Expresa - úloha trvá

3. Schválenie Uznesení z mimoriadneho OZ 18.06.2019

Starosta informoval, že sa konalo mimoriadne zasadnutie ohľadom k mimoriadnej situácii výskytu
komárov, kde boli prijaté návrhy uznesení s hlasovaním.

Uznesenie č.63/2019 - OZ súhlasí s vykonaním pozemného ošetrenia postrekom proti komárom
územia katastra obce Záhorská Ves o rozlohe 350 ha minimálne 2x v dohodnutej cene 10.332-€. Cena
je vrátane DPH.

Zodpovedný. Starosta
Proti: O poslancov
Za: 7 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec lp. Lučanský Peter/
Neprítomný: 1 poslanec lp. Blaška/

Uznesenie č.64/2019 - OZ schvaľuje
a/zmenu hrúbky polystyrénu z S 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 celkovej ceny.
b/ uzatvorenie Dodatku k predmetnej zmluve.

Proti: O poslancov
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Blaška/

4.ZŠ - schválenie dodatku č.S k VZN 3/2008 + schválenie pripomienky (20,-€ zábezpeka)

Pani Schneiderová Martina vedúca jedálne pri ZŠ v Záhorskej Vsi podala Návrh k VZN obce č.3/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriaďovatel'skej
pôsobnosti obce Záhorská Ves.
VZN sa mení a doplňa § S ods. S
"Stanovuje sa zábezpeka vo výške 20€, ktorá musí byť uhradená v hotovosti do pokladne školskej
jedálne najneskôr v stanovenej lehote do 3 dní od podpísania zápisného lístka do školskej jedálne. Zo
zábezpeky bude vykonávané vyúčtovanie ku koncu školského roka a zvyšná čiastka bude vrátená
najneskôr do 15 dní po skončení príslušného školského roka. V prípade, že sa zábezpeka minie na
úhradu záväzkov pred skončením školského roka, školská jedáleň môže požadovať o ďalšiu úhradu
rovnakou formou."

Proti: O poslancov
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Blaška/

S.Správa hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly čerpa~ia
rozpočtu za 1. štvrťrok 2019. .---.,
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Proti: O poslancov
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Blaškaj

6.Schval'ovanie záverečného účtu za rok 2018 + stanovisko hl. kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo

a) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórkyk záverečnému účtu obce Záhorská Ves za rok
2018.
b) schvaľuje

l. Výsledok hospodárenia za rok 2018 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzniknutý z
bežného a kapitálového rozpočtu - schodok rozpočtu vo výške 107.400,64 €

2. Zostatok finančných operácií vo výške 127.164,30 €

3. Vylúčenie finančných prostriedkov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583j2004 Z. z vo výške 19.763,66€.

4. Záverečný účet obce ZáhorskáVes za rok 2018 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583j2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov výrokom:
celoročné hospodárenie Obce ZáhorskáVes za rok 2018 sa schvaľuje bez výhrad.

5. Prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2018 zo základného bežného účtu na účet
rezervného fondu vo výške 8.063,83 €

Zodpovedný: starosta obce
Proti: O poslancov
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Blaškaj

7.Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2018

Správaaudítora k účtovnej závierke k 31.12.2018 bola predložená všetkým poslancom OZ a neboli
podané žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Záhorská
Ves.Záverečný účet za rok 2018 bude zverejnený na stránke obce.

Proti: O poslancov
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Blaškaj

8.1nformácia starostu

Starosta informoval, že sa konalo výberové konanie na riaditeľku MŠ. Bola jedna kandidátka pani
SoboličováJana,ktorá pokračuje vo svojej funkcii.
v Základnej škole prebehla komplexná previerka - inšpekcia, ktorá bola ukončená s dobrým
výsledkom.
Nákup drtičky- pri skúške drtičky boli poslanci a podstarosta, ktorí vidia problém v zlej obsluhe
drtičky. Musí sa ešte raz vyskúšať ak bude fungovať nebude sa kupovať nová.



GPS - starosta informoval, že transportér má platnú technickú kontrolu do novembra 2019, keď
prejde kontrolou GPS sa až potom zakúpi a nainštaluje. Nainštalovanie GPS do hasičských áut sa bude
tiež riešiť až po technickej kontrole. GPS do KIA je problémom z dôvodu, že auto je zakúpené na lízing
a musíme sa informovať v ČSOB banky či môžeme uskutočniť inštaláciu GPS.
Starosta informoval, že na podnet občanov sa zvukový záznam zo zasadnutia OZ bude zverejňovať na
stránke obce. Obec musí zakúpiť výkonnejšie zariadenie na nahrávanie.
Cesty Školská - bude sa riešiť navezením asfaltu, ulica Pri barine - od firmy Nafty sme dostali
4.000,-€, ktoré sa použijú na vybudovanie zbernej šachty na ulici Pri barine a v mesiaci august
dohodnutá firma urobí pretláčanie cesty, aby sa dažďová voda zviedla do bariny pri trhovisku.
Dnes bola podpísaná zmluva s pánom Kvaššayom, ktorý vyhral výberové konanie na opravu fasády
a rekonštrukciu cesty do MŠ. Práce budú vykonané od 1.7.2019 do 30.9.2019.
Večierka - bola vypracovaná zmluva a zaslaná pani Havrilovej, ktorá s určitými bodmi nesúhlasila.
Bola oboznámená, že obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že náklady spojené s opravou prevádzky
obec neuhradí. Ak bude súhlasiť, že opravy urobí na vlastné náklady nebude sa rušiť verejná
obchodná súťaž. P. Havrilová žiada, aby sa uvedené veci riešili cez jej právneho zástupcu, alebo na
spoločnom stretnutí.
Starosta ďalej informoval, že z dôvodu daždivého počasia v mesiaci máj bola obec nepokosená, ale už
teraz je to lepšie, preto prosí občanov, ktorí môžu, aby si pokosili, lebo obec to všetko nestíha a žiada
občanov, ktorí majú pred domami posadené stromčeky, aby ich polievali. Obec polievanie
zabezpečuje v čase, keď sa nevyvážajú fekálie, alebo prostredníctvom hasičov.

9. Školská bytovka - uznesenie min. cena podľa znaleckého posudku

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 6 bytov v ZV, Školská ulica 146/1, Záhorská
Ves podala dňa 17.6.2019 žiadosť o preloženie rokovania na predaj obecných pozemkov na mesiac
september 2019.
OZ navrhuje odpredaj vlastníckeho práva k majetku obce - pozemkov registra "C" parc. č. 4318/144
a parc. Č. 4318/140 za cenu znaleckého posudku.

Proti: O poslancov
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Blaška/

10. Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 2. polrok 2019
10.septenbra 2019
22.októbra 2019
26.novembra 2019
19.decembra 2019

Proti: O poslancov
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Blaška/
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ll.Žiadosti

Školská jedáleň pri Základnej škole, Hlavná 31, Záhorská Ves vzhl'adom na očakávaný zvýšený počet
záujemcov o stravovanie v školskej jedálni od septembra 2019 predkladá požiadavky na dovybavenie
školskej jedálne.
Žiadosť na nákup kuchynského riadu sa prekladá na najbližšie zasadnutie v septembri 2019

Proti: O poslancov
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Blaškaj

Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Záhorská Ves - žiadosť o zakúpenie
benzínového krovinorezu .

Obecné zastupitel'stvo zamieta žiadosť OOSRZ Záhorská Ves. V prípade potreby obec poskytne
združeniu krovinorezy vo svojom vlastníctve zdarma. PHM si bude hradiť združenie.

Proti: O poslancov
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Blaškaj

Zariadenie opatrovatel'skej služby Jeseň života p.o., Hlavná 129, Záhorská Ves - žiadosť o navýšenie
finančných prostriedkov na mzdy, odvody a na prevádzku zariadenia vo výške 2S.000,-€.
Starosta žiada pani Bothovú, aby sa oslovilo Ministerstvo soc. vecí a BSK. Ďalej sa dohodlo, že p.
Bothová pripraví VZN na zmenu platieb nájomcov od 1.1.2020. Žiadosť sa prekladá na najbližšie
zasadnutie Oz v septembri 2019.

Proti: O poslancov
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Blaškaj

12.Schválenie uznesení

OZ schvaľuje prijaté uznesenia počet 11.

Proti: O poslancov
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec jp. Blaškaj

13.Diskusia

P. Annušová sa pýta hasičov, kedy dokončia nájazd do novej hasičskejzbrojnici.
P. LučánskyMartin odpovedal, že uvedená cesta sa mala robiť v spolupráci s pánom Blaškom, potom
s pánom Bartalským, ale všetko padlo, tak musia práce vykonávať hasiči vo svojom voľnom čase. Ešte
sa tento týždeň urobí posledná navážkapred betónovaním. Zatial' to stálo SO,-€.
P. Búdová sa pýta, ako je to zo zberným dvorom, starosta odpovedal, že sa všetko vykonáva v rámci
projektu a vykonáva sa už štvrtý pokus.
P. KlímaVladimír sa pýta čo sa bude robiť so Školskou ulicou, kde je výstavba nových RD. Starosta
odpovedal, že sa zakúpi drtený asfalt a makadam, ktorým sa cesta vyrovná.



Pán Um Peter mal otázku, či by sa nemohlo na obec zakúpiť jedno prenosné WC, z dôvodu, že sa
robia akcie a každá organizácia musí platiť za požiča nie nemalé výdavky.
Treba dať požiadavku do rozpočtu.
P. Uharková Gabriela sa pýta, či by sa v rámci rekonštrukcie cesty do MŠ nemohol urobiť
bezbariérový vstup do MŠ. Starosta odpovedal, že už je daný rozpočet na uvedené práce, ale
v prípade nejakého šetrenia sa po uvažuje.
Ďalej mala otázku ohl'adom retardéra na Školskej ulici - p. Kvaššay prešetrí a urobí cenovú ponuku.
Ďalej žiada, aby sa obrezali stromy na Hlavnej ulici z výjazdu Športovej ulici (pri Míznerovej), lebo je
vel'mi zlý výhl'ad na cestu. Starosta zabezpečí.
P. Danihel Erik žiada poslancov OZ, aby sa do budúceho zasadnutia písomne vyjadrili čo urobili za pol
roka ich funkcie.
P. Šlacerová vystúpila a ohradila sa s príspevkami na sociálnych sietiach ohl'adom obce. Poukázala na
to, že tu žije od narodenia, obec má vybudovanú MŠ aj ZŠ, obec nie je rasistický založená.
Na záver starosta odovzdal pánovi Kožíkovi fotokópiu licencie na kopmu.

ll.Záver 

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a zasadnutie ukončil.

Zapisovatel'ka: Antaličová Anna

Overovatel': Nechala Stanislav


