
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 24.06.2021 (o 17.30 CVČ)

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolórka obce
Poslanci prítomní: Annušová Mária, Kaderová Soňa, Lučanský Martin, Mgr. Klik Viktor,
Korych Jaroslav, Danihel Pavol
Neprítomní: Peter Lučanský, Stanislav Nechala, Ing. Bartalská Mária - ospravedlnení
Zapisovateľ: Adámková Viera
Overovateľ zápisnice: Mgr. Klik Viktor

Program:
1. Otvorenie zasadnutia - uvítanie
2. Schválenie overovateľa zápisnice
3. Kontrola úloh + správy kontrolóra
4. Správy komisií + rozprava
5. Záverečný účet obce ZV + stanovisko hl. kontrolóra + rozprava
6. Správa audítora + rozprava
7. Zvolenie 2 členov bytovej komisie + 1 člen ŽP komisie + rozprava
8. ZŠ - byt škola - rekonštrukcia - EE + vymaľovat' + schody + rozprava
9. Komáre + rozprava
10. Žiadosť - odpustenie nájmu (Búdová, Drozdová), fi 24h - HKP, občania Stupavská

ul., ZUMI - Havrilová, obec Suchohrad, fi Fripet s.r.o., Zásielkovňa) + rozprava
11. Cenová ponuka - kamera jazierko, nové osvetlenie ul. Moravská + rozprava
12. VZN - o pravidlách času predaja - schvaľovanie
13. VZN - o organizácií miestneho referenda - schvaľovanie
14. ČOV + kanalizácia + rozprava
15. Výzva na riešenie - p. Turzová, p. Beutelhauserová + rozprava
16. futbal - kosačka + rozprava
17. Informácie starostu - deratizácia, zberný dvor, testovanie, dopustenie jazierka,

fotopasce, CVČ parkety, cedule, DHZ, očkovanie, prenájom EUROFIT tr.
18. Žiadosť - zubná ambulancia prenájom - Zámer
19. Prenájom pozemku - Bartalský - Zámer
20. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
21. Predaj Zuzanka
22. Diskusia
23. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal všetkých prítomných a informoval
ich o zmene programu nasledovne:

Presunúť bod č. 16. futbal- kosačka + rozprava ako bod č. 5. Ostatné body posunúť.
Prítomní poslanci súhlasili. ~



2. Schválenie overovatel'a zápisnice_- za overovateľa bol odsúhlasený Mgr. Viktor Klik.
za: 4
zdržal sa: 1
neprítomní: 3
proti: O

3. Kontrola úloh + správy kontrolóra
Uzn. 32/2017 - žiadosť o vymal'ovanie ZS - úloha splnená
Uzn. 55/2020 - JVG riešenie napojenia na VN - úloha trvá
Uzn. 57/2020 - Doplnok ÚP č. 4/ zmena termínu uzn. 19/2021 do 31.12.2021/ - úloha
trvá
Uzn. 58/2020 - podnet p. Beutelhauserová - úloha opätovne otvorená a trvá
Uzn. 64/2020 - predaj 2 ks horáky - nepredané, Uzn. 16/2021 - nová VOS - nepredané
úloha trvá
Uzn. 74/2020 - užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy p. Zeman - úloha trvá
Uzn. 75/2020 - komunitný plán - úloha trvá
Ztn. 77/2020 - predaj p. Karolčíkovi + manželka - uznesenie zrušené 7/2021 - úloha
splnená
Uzn. 9/2021 - ročný prenájom mobilného WC na zberný dvor - úloha splnená
Uzn. 13/2021 - VOS Zuzanka za cenu 70 000,- €. Termín vyhlásenia VOS: - cez realitku
Pegas - úloha trvá
Uzn. 22/2021 - predbežný súhlas Dicentra -+ majetkové vysporiadanie pozemku pod
kiosk stanicou v zmysle Zásad hospodárenia - úloha trvá
Uzn. 24/2021 - nákup 2 ks fotopacsí - úloha splnená
Uzn. 25/2021 - Zmluva o prenájme pozemku od Povodie Dunaja od 1.5.2021 - úloha trvá
(odsúhlasuje sa u Povodia Dunaja)
Uzn. 26/2021 - oprava fasády ZŠ - apríl- máj 2021 - úloha splnená

Kontrolórka obce p. Kaderová Ruth, upozornila pri Uzn. 9/2021 - treba na Zberný dvor kúpiť
umývadlo, pracovné odevy, obuv, bezpečnostné a ochranné pomôcky, podá požiadavku na
FK.

Správy kontrolórky:
a) Správa o čerpaní rozpočtu za r. 2020
b) Správa o kontrole VZN platných v r. 2019
c) Súhrnnú správu za r. 2020
d) Správa o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2021

Kontrolórka obce p. Kaderová v stručnosti oboznámila prítomných so správami, pri kontrole
upozornila na zistené nedostatky a pri jednotlivých správach uviedla prípadné opatrenia.
Doporučila Súhrnnú správu za r. 2020 zverejniť na web stránke obce.

Vzn. č. 29/2021 - OZ berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3



4. Správy komisií:
Stavebná komisia - zasadala 2x, riešila žiadosti občanov o rozkopávkya realizáciu EE
prípojok, žiadostiam vyhovela.
Komisia na ochranu verejného záujmu - zasadala riešila majetkové priznanie starostu obce
bolo bez výhrad.
KŠK - nezasadala, nakol'ko kultúrno-športové akcie sa nekonali.
FK - riešila žiadosti o odpustenie nájmu, rozpočtové opatrenie, záverečný účet obce,
ekonomickú finančnú situáciu Jeseň života a dohodli si s p. riaditeľkou stretnutie, tiež
doporučuje upraviť cenník pre kompu. Pri odpustení nájmu za 1 - 3 mes. r. 2021 navrhuje
vyžiadať od nájomcov potvrdenie, že si nežiadali finančnú kompenzáciu od štátu a tiež
stanovisko obce, či majú podlžnosti voči obci. FK vyzdvihla aktivity zamestnancov OCÚ
vďaka, ktorým sa podarilo ušetriť cca. 101 OOO€, ktoré sa presúvajú do rezervného fondu.

Uzn. č. 30/2021 - OZ berie na vedomie správy komisií

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

5. Futbal- prezident klubu P. Schwartz a Mgr. Malík David - informovali OZ, že v tejto
sezóne futbal v obci končí, nakoľko je málo hráčov, či v "A"čku alebo aj v mládežníckych
kategóriách. Navrhoval zakúpiť hráčov z okolitých dedín, preplácať im aspoň náklady na
dopravu. Do 30.06.2021 sa musí podať prihláška do súťaže, ak sa však nepodarí zostaviť
mužstvo, pri odhlásení sa platí pokuta 350,- €. P. Malík odchádza na túto sezónu trénovať
do Malaciek, futbalistov by si chcel zobrať vziať so sebou, aby trénovali a budúcu sezónu
sa mohli pridať k starším žiakom, možno by sa podarilo zložiť potom aspoň jednu
mládežnícku kategóriu, ktorá by bola možno do budúcnosti aj základ pre "A" mužstvo.
Navrhoval finančný príspevok vo výške minimálne 2 000,- € do konca kalendárneho roka
na trénera + dopravu, čo však poslanci neodsúhlasili, nakoľko nie je istý výsledok, teda či
by sa podarilo zohnať hráčov, ktorý by doplnili naše "A" mužstvo.
OZ sa zhodla na tom, že ihrisko sa musí aj napriek tomu, že futbal sa nebude hrať
udržiavať, navrhuje pouvažovať o využití ihriska, ako napr. prenajímať plochu, popr.
multifunkčné ihrisko, bufet, starosta obce navrhol FK prehodnotiť poplatky za prenájom,
zvýšiť medzi ľuďmi povedomie o prenájme na rôzne rodinné oslavy.

OZ vzalo informácie na vedomie a keďže to je len na prístupe hráčov, riešenie tejto situácie
momentálne nie je jasné, vyzvali p. Malíka aby podal oficiálnu žiadosť o dotáciu, kde určí, na
čo bude suma použitá, po doplnení sa zvolá OZ, aby to schválilo.

6. Záverečný účet obce - OZ sa oboznámilo so záverečným účtom obce a p. kontrolórka
upozornila, že FK našla chybu a tak navrhla opravu záverečného účtu v tabuľke v časti 9 -
Prehľad o poskytnutých dotáciách - Stolnotenisovému klubu ZV sa mení čiastka na 0,- €,
ako aj so správou hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za r. 2020.

Uzn. č. 31/2021 - OZ berie na vedomie opravu v Návrhu Záverečného účtu za r. 2020.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O



Neprítomní: 3

Uzn. Č. 32/2021 - OZ
a) berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce
b) schvaľuje Záverečný účet obce Záhorská Ves za r. 2020

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

7. Správa audítora k účtovnej závierke obce
OZ sa oboznámilo so správou nezávislého audítora a vzali správu na vedomie.

Uzn. č. 33/2021 - OZ berie na vedomie Správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2020.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: O

8. Zvolenie 2 členov bytovej komisie + 1 člen komisie ŽP
V zmysle Zásad hospodárenie obce platných od l.07.2021, v bytovej komisií navrhuje OZ 2
členov z radov poslancov: OR sa dohodla: Ing. Bartalská, Kaderová S. Kontrolórka obce
informovala, že komisia má mať predsedu, OZ navrhlo Ing. Bartalskú, ale keďže nebola
prítomná, dohodli sa, nech si bytová komisia zvolí sama predsedu komisie a na budúcom
zasadnutí OZ ju schvália.

Za člena komisie životného prostredia navrhli poslanci z radov občanov p. Mgr. Zuzanu
Trstenskú PhD., na jej podnet.

Vzn. č. 34/2021 - OZ volí:
a) členov bytovej komisie z radov poslancov: Ing. Bartalská, Soňa Kaderová
b) člena komisie životného prostredia - Mgr. Trstenská PhD.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

9. ZŠ - byt škola - rekonštrukcia
Starosta obce informoval, že byt po školníkovi je v dezolátnom stave, treba spraviť
rekonštrukciu - nové rozvody EE, podlahy, vymaľovať, schody a vstupné dvere, hlavne
nakoľko je dosť vlhký treba ho odkopať a vysušiť základy. Zrekonštruovaný byt by sa
poprípade mohol využívať na školský klub detí, krúžky, pomocná učebňa, je možnosť
minimálne spraviť 1 triedu. Škola podala žiadosti na projekty, ale zatiaľ by bolo vhodné
aspoň zrealizovať to odkopanie a vysušenie priestorov. Zatiaľ OR sa dohodla, že by sa
investovalo 1 500,- €. Pani Annušová mala otázku, ako je riešené kúrenie, nakoľko tam je
len elektrické a sú vysoké náklady a či sa dá kúrenie napojiť na školu. Starosta preverí



situáciu, nevie presne, ale verí, že to nebude problém. Zatiaľ by sa teda investovalo do
vysušenia objektu a nových schodov, počká sa či z podaných žiadostí o dotácie niečo
štátne orgány schvália. Pán Um upozornil, že rozpočet, ktorý platí dnes už o týždeň
nemusí byť aktuálny, nakoľko stavebný materiál a železo ceny idú stále zo dňa na deň
vyššie a vyššie. Treba počítať s nejakou rezervou. OZ sa dohodlo, že schvália 1 500,- €,
na odkopanie a vysušenie, objektu.

UZD. Č. 35/2021 - OZ schvaľuje odkopanie a vysušenie základov školského bytu v max.
hodnote 1 500,- E, termín realizácie 2.polrok 2021.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

10. Komáre + rozprava
Návrh OZ je použiť sumu vo výške 4000,- vyčlenených v rozpočte 2021 na chemický
postrek proti komárom. Pani Kaderová Soňa mala dotaz, kde a ako sa bude striekať a tiež čím.
Starosta odpovedal, že výber dodávateľa ako aj látky bude cez verejné obstarávanie
Tendernet, ale pôjde len o postrek pozemný v intraviláne obce. Mala výhrady proti
pozemnému striekaniu, nakoľko nie je taký účinný ako letecký postrek. Pán Klik, vysvetlil, že
bohužiaľ letecké postreky sú už zo zákona zakázané, tak by sa malo sústrediť postrekovanie
na zarastené územia v obci. Starosta informoval, že ak sa bude vykonávať postrek tak bud'
v ranných hodinách alebo večer, ale je toho názoru, že treba striekať občania na to čakajú.
Termín realizácie je po ukončení verejného obstarávania a vyhodnotení ponúk, treba občanom
vyjsť v ústrety.

UZD. Č. 36/2021- OZ schvaľuje postrek proti komárom v hodnote 4 OOO,-E. Výber
dodávateľa bude cez Tendernet verejným obstarávaním. Termín začiatok júla 2021.

Za: 4 poslanci
Proti: 2 poslanci (Kaderová S., Danihel)
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

11. Žiadost' - odpustenie nájmu, občania ul. Stupavská, ZUMI - Havrilová, obec Suchohrad,
Fripet s.r.o., Zásielkovňa + rozprava

Žiadosti o odpustenie nájmu za mesiace 1 - 3/2021 - Kvety Katka Búdová, Ľ. Drozdová, fy
24h - HKP - riešila finančná komisia na svojom zasadnutí a navrhla riešenie, aby sa žiadosť
p. Búdovej ap. Drozdovej odložila, pýtať prehlásenie, že nepoberali dotáciu od štátu na
úhradu nájomného a tiež najskôr požiadať o vyrovnanie nedoplatkov voči obci.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

UZD. Č. 37/2021- OZ odkladá žiadosť o odpustenie nájmu p. Búdovej do dorieše
podlžnosti voči obci.



UZD. č. 38/2021 - OZ odkladá žiadosť o odpustenie nájmu p. Drozdovej do doriešenia
podlžnosti voči obci.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

UZD. č. 39/2021 - OZ neschvaľuje zníženie výšky za prenájom miesta na reklamnú tabuľu
žiadosť fy 24h - HKP.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

Žiadosť občanov zo Stupavskej ulice na umiestnenie orientačného merača rýchlosti na vjazde
do dediny a dopravnej značky - momentálne sa tým nič nevyrieši, nakoľko vodiči si z toho
nič nerobia. Zástupca občanov p. Jánoš Rado, vysvetlil, že sú toho názoru, obec má väčšiu
váhu keď sa bude na dopravnej polícií angažovať, preto sa obrátili najskôr na obec. Starosta
mu vysvetlil, že cesta nie je naša, je to cesta III. triedy, ktorá patrí regionálnym cestám, na OR
sa dohodli, že sa počká na výsledok podanej žiadosti na grant z ČSOB na riešenie bezpečného
prechodu pri škôlke predtým, ako sa bude riešiť dopravná situácia v ďalšej lokalite. Ďalej p.
Lučanský vysvetlil, že ak tam nebudú aspoň občas merať rýchlosť a vodičov pokutovať, nemá
význam, ale toto je v riešení Okresnej dopravnej polície a je málo policajtov.
Pani Kaderová S. uviedla, že riešili s poslancami "inteligentný semafor", zatiaľ je to drahé,
ale určite do budúcnosti s tým treba počítať, nakoľko aj na vjazde z Hlavnej ulice do obce si
vodiči hlavne ráno robia preteky.
Pán Klik vysvetlil p. Jánošovi, že preto berú žiadosť len na vedomie a odkladajú ju, najskôr
treba riešiť prechod pred MŠ a budú sa ňou zaoberať neskôr. Chceli by dokončiť najskôr už
rozbehnuté granty a projekty. P.JánoŠoviukázal riešenie SydoTraffic semafora, ktorý
zastavuje vozidlá prekračujúce max. povolenú rýchlosť.
Starosta osloví Regionálne cesty na opravu výtlkov a tiež políciu, aby chodili merať rýchlosť.

UZD. č. 40/2021 - OZ berie na vedomie žiadosť obyvateľov Stupavskej ulice a poveruje
starostu obce na riešenie s dopravným inšpektorátom.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

Žiadosť ZUMI - p. Havrilová - preskúmanie stavu žumpy, nakoľko podľa merača vody malá
spotreba a podľa žumpy veľký rozdiel.
OZ navrhlo spraviť dodatok k Zmluve o prenájme, aby sa platby za vývoz žumpy fakturovali
podľa spotreby minutej vody, podľa m3 čo činí 4,25 €/m3.

UZD. č. 41/2021- OZ schvaľuje spôsob účtovania za vývoz fekálu počas roka podľa faktúr
o množstve vodného za r. 2021. Cena za l m3 je 4,25€ (34,- €/8 m3). Spracovať dodatok
k nájomnej zmluve.



Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

Žiadosť Obec Suchohrad - zriadenie spoločného školského obvodu - nakol'ko sme najbližšia
škola, ak OZ nebude súhlasiť, tak rozhoduje Okresný úrad MA, ktorý by spoločný školský
obvod potvrdil. Obec ZV má VZN o spoločnom školskom obvode prijaté, ale Obec
Suchohrad musí mať s nami podpísanú dohodu. OZ navrhuje, aby sa do zmluvy doplnil text
uvedený v uznesení, že obce uzatvárajú túto dohodu s cieľom zabezpečiť plnenie povinnej
školskej dochádzky pre deti s trvalým pobytom v obci Suchohrad.

VZD. č. 42/2021- OZ schvaľuje zmluvu s Obcou Suchohrad o spoločnom školskom obvode
v súlade s podmienkami platného VZN Č. 2/2018.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

Žiadosť .Zásielkovňa'' - umiestnenie a vybudovanie samoobslužných výdajných miest, na
pozemku obce. OZ sa dohodlo, že pri OCÚna mieste kde bola kedysi telefónna búdka si
spoločnosť môže postaviť výdajné miesto. Miesto sa prenajme podľa osobitného zreteľa,
nakoľko je to služba občanovi, vyvesí sa Zámer na 15 dní a do 30 dní od schválenie OZ sa
s prenajímateľom podpíše zmluva na prenájom pozemku o výmere 0,68 m2, cena je 1,- €.

VZD. č. 43/2021 - OZ schval'uje zámer ako prípad osobitného zretel'a - nájom časti pozemku
zapísaného na LV Č. 1097, parc.č. 129/2 "C", k.ú. Záhorská Ves o výmere 0,68 m2, za účelom
vybudovania a užívania samoobslužných výdajných miest so .Zásielkovňou". Nájomná
zmluva bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia OZ.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

Žiadosť - Pizzéria Fripet s.r.o. - prenájom nehnutel'nosti - bývalej zubnej ambulancie na
výrobu a rozvoz pizze.
Nakol'ko momentálne sa čaká na vyjadrenie nového zubára. Na OR sa dohodlo, že žiadosť na
výrobu pizze OZ zamietne.

Uzn. č. 44/2021 - OZ neschvaľuje žiadosť spoločnosti Pizzéria Fripet na prenájom priestorov
v budove zdravotného strediska.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3



12. Cenová ponuka - kamera jazierko, nové osvetlenie Moravská ul. + rozprava
Starosta informoval, že nakoľko v jazierku treba zapojiť filtráciu musí sa doviesť EE kábel
a aj kameru, aby sa predišlo znehodnoteniu. Jazierko už stihol niekto podkopať a vytekalo, ale
už je opravené, filtrácia je na sklade. Zákazka je v max hodnote 2 500,- €
Ďalej o osadení nového osvetlenia na ul.. Moravská + lampa na Stupavskej pri východe z ul.
Pri L kaplnke. - ponuka max. 2 100,- €.

Uzn, č. 45/2021 - OZ schvaľuje
a) nákup a umiestnenie kamery pri jazierku Vf. výkopových prác, prípojky EE, zabezp.
plošiny + techno vybavenia v hodnote max. 2 500,- €
b) obstaranie nového osvetlenia na ul. Moravská - max. hodnote 2 100,- €

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

13. VZN - o pravidlách času predaja - schvaľovanie
Návrh VZN je zverejnené na stránke obce ako aj na úradnej tabuli od 8.06.2021, bez
pripomienok.

Uzn. č. 46/2021 - OZ schvaľuje VZN č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v obci Záhorská Ves.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

14. VZN - o organizácií miestneho referenda v obci Záhorská Ves - schvaľovanie
Návrh VZN je zverejnený na stránke obce ako aj na úradnej tabuli, bez pripomienok

Uzn. Č. 47/2021 - OZ schvaľuje VZN č. 2/2021 - o organizácií miestneho referenda v obci
Záhorská Ves.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

15. ČOV + kanalizácia + rozprava
Starosta obce + poslanci + kontrolórka obce + starosta Suchohradu mali stretnutie s p.
Tkačovom (odborník cez ČOV, kanalizácie), ktorý vysvetlil a ozrejmil problém ČOV, tiež
ohľadne kanalizácie. Jednoznačne dospeli k názoru, že bezpodmienečne sa musí rozšíriť
kapacita ČOV a popri tom pripravovať projekt na kanalizáciu.
Projekt na kanalizáciu je viac ako 20 ročný, zmenili sa zákony, normy, preto je nutné dať
vypracovať nový podľa platných noriem a tiež v súlade s normami BVS, pretože musia splňať
aj ich predpisy a normy, ide hlavne o technické veci, nakoľko obec aj keď postaví kanalizáciu
jednoducho nebude mať financie na jej udržiavanie a opravy.



p. Klik upozornil, že nakoľko to budú väčšie investície, mali by sa zistit' aspoň predbežné
náklady, aby sa spravilo rozpočtové opatrenie, keďže to nie je v rozpočte na tento rok. Je
potrebné vedi et', koľko bude stáť nová dokumentácia a následne vyčlenit' finančné
prostriedky. Starosta ozrejmil, že najskôr doporučil p. Tkačov, aby poslanci súhlasili
a poverili starostu na rokovania o rozšírení ČOV a prijali k tomu uznesenie, aby sa mohli
pripravovat' podklady ako také či už na rozšírenie a tiež na projektovanie kanalizácie.
Toto by mali byt' prvé kroky a tiež oslovil p. Jánoša na pomoc pri rokovaniach, nakol'ko je
znalý problematike. Rozšírenie bude z 2600 ekvivalentov na 3400 ekvivalentov. P. Tkačov
neodporučil, aby sa kupovali dve nádoby od Radomy.
P. Danihel podotkol, že rozširovanie ČOV by sme mali robit' v spolupráci so Suchohradom,
ale pokiaľ ide o kanalizáciu tak bez Suchohradu.
P. Jánoš upozornil na to, že aj pri budovaní kanalizácie by sme mali vediet' či sa bude
Suchohrad chciet' napojit' na našu kanalizáciu alebo nie, kvôli technickým veciam.
Starosta upozornil, že aj keď bude mat' obec vybudovanú kanalizáciu a Suchohrad nie, ale
bude vyvážat' aj naďalej fekálom, musíme jej to dovolit', lebo ČOV je spoločne vybudovaná
a teda mohli by od nás požadovat' nejakú hodnotu za investované peniaze (za svoj podiel).
p. Klik žiadal doplnit' do návrhu uznesenia aj obecnú radu, aby bola účastná a pomohla pri
rokovaniach.

Uzn, Č. 48/2021- OZ
a) súhlasí s rozšírením kapacity ČOV
b) poveruje starostu obce a obecnú radu riešením rozšírenia ČOV
c) poveruje starostu obce a obecnú radu prípravou na zabezpečenie aktualizácie podkladov
a stav. povolenia na projekt kanalizácie.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

16. Výzva na riešenie - p. Turzová, p. Beutelhauseová + rozprava
a) Starosta upresnil, že problém je by sa mal riešit' dnes, pretože p. Turzová poslala žiadsot' na
zrušenie bodu v deň OZ a poslanci by mali zaujat' stanovisko.
Starosta upozornil na to, že problém sa riešil aj na stavebnej komisii, tiež na OCÚkde boli
právnici oboch strán. P. Danihel k tomu dodal, že p. Turzová žiada obec aby si p. Vido
posunul plot, ktorý zasahuje do obecného pozemku. Takýchto prípadov v obci je viacej, ale
riešenie by bolo nákladné, pretože vypracovat' geometrický plán nie je zadarmo. Zatiaľ obec
nemá v pláne budovat' cestu v uličke, takže pozemok, na ktorom je predmetný plot sa nemusí
žiadať odstrániť alebo posúvať. Odpredať pozemok nemá zmysel, nakoľko je tam do
budúcnosti plánovaná cesta a bude treba aj ten kus pozemku. Kontrolórka obce navrhla, nech
sa zistí koľko je to m2 a keď vieme, že ho užíva tak nájomnú zmluvu, pretože využíva obecný
majetok. Nevieme koľko vlastne užíva toho pozemku, nemáme geometrický plán.
p. Klik upozornil na to, že keďže p. Turzová žiadala stiahnuť bod z OZ, lebo nie je prítomná,
nech tento problém najskôr rieši spolu s ňou stavebná komisia.

Uzn. Č. 49/2021 - OZ na základe výzvy na riešenie p. Turzovej poveruje stavebnú komisiu
vypracovaním stanoviska.



Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

b) p. Beutelhauserová - stále trvá na tom, aby sa na jej pozemkoch boli sady, aby sa previedli
stavebné parcely, ktoré boli zakreslené v Zmenách a doplnkoch Č. 3 UP obce, opäť späť na
polia a sady zrušila sa tam aj zakreslená cesta cez parcely.
Starosta oznámil p. Beutelhauserovej, že žiadosť OZ nezamieta, ale bude sa riešiť až keď sa
bude realizovať zmena územného plánu Č. 4, tak sa dohodlo na OR..
p. Beutelhauserová namietala, že teraz keď sa schvália Zmeny a doplnky Č. 3 UP obce, či zase
ona bude čakať 4 roky kým sa bude robiť Č. 4. Lebo každé 2 roky sa môže robiť zmena v UP
a ďalšie 2 roky trvá schvaľovanie. Ozrejmila poslancom, že v návrhu zverejnenom v januári
išla cesta mimo jej pozemku a v schvaľovaní je cesta zakreslená cez jej pozemok. P. Vámoš
jej vysvetlil, že to bolo spôsobené úpravami plánu, ktoré prerokovávali ešte bývalí poslanci.
Chcela vysvetlenie načo sa tam tá cesta robila a upozornila, že ona si bráni len svoj majetok.
Hľadala aj dedičov ostatných vlastníkov okolitých parciel, ale keďže sa ich nevie dopátrať
nemôže získať súhlas na to, aby tam boli opäť polia a záhrady.
Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili.
p. Korych povedal, že naozaj, tam kde je zakreslená cesta je p. Beutelhauserová 50%
vlastníčka a prokurátor sa vyjadril v tom zmysle, že nemôže byť bez jej súhlasu tade niekedy
vedená cesta, lebo aby sa neporušili jej vlastnícke práva.
p. Beutelhauserová má obavy, že keď príde "nejaký" dedič a bude trvať na tej ceste, tak jej
bude jej pozemok vyvlastnený v záujme obce na cestu. Žiada vyčiarknút' spomínanú cestu
z UP obce.
Starosta volal s p. Smetanom a pýtal sa ho na východisko, či sa predmetná cesta môže v UP
zrušiť, p. Smetana súhlasil, že cesta sa dá zrušiť v rámci pripomienkovania a parcely, ktoré
tam sú tým nebudú určené pre výstavbu, ale budú vedené ako ovocný sad.
OZ sa nakoniec dohodlo, že starostu poverí, aby získal písomné vyjadrenie od p. Smetanu ap.
Vámoša ako sa to dá dať do pôvodného stavu (teda bez cesty ana sady).

Uzn. Č. 50/2021 - OZ na základe podnetu a sťažnosti p. Beutelhauserovej poveruje starostu
obce získaním písomného stanoviska od realizátorov dodatku Č. 3 k ÚP obce.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

17. Informácie starostu obce:
Starosta informovalo deratizácií v obci proti škodcom,

Zberný dvor - doriešiť umývadlo, pracovné a ochranné pomôcky, bezpečnostné
pomôcky a tiež by bolo dobré prekrytie kontajnera na papier, pracovník na zn p.
Schwartz sa zapojil do rozpravy, že doporučuje, aby sa upravili ceny za vývoz odpadu
napr. nie od prívesného vozíka, ale aby sa upravili tak ako stavebný materiál od
množstva (odvážiť na váhe), p. kontrolórka upresnila, že ceny máme dané VZN, ktoré
sa vydáva na celý rok, riešiť potom v novom VZN, tiež, že žiadala FCC Zohor o to,
aby prišli a presne vysvetlili pracovníkovi na zbernom dvore ako a čo má separovať,
aby sa nestalo také čosi, že vyvážame separovaný plast, ale FCC to berie ako



objemový odpad resp. komunál. Zapojil sa p. Klik, že v prípade problémov s vývozom
napr. s plastami, nech sa mu ozvú pracovníci, pretože FCC podľa písomnej
komunikácií berie plast ako plast a nebola reč o tom, že musí byť separovaný ako
plast.f1'aše, kýble, hračky ....

Uzn. Č. 51/2021 - OZ poveruje starostu obce vypracovaním správy k dátumu 31.08.2021
o celkových výdavkoch a príjmoch na zbemom dvore a o množstve odovzdaného odpadu.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

Uzn. Č. 52/2021 - OZ poveruje starostu obce a obecnú radu prípravou podkladov na
zefektívnenie nákladov na ZD a možnosťou úpravy cien za odpad.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

Starosta pokračuje: testovanie, poďakoval ešte raz všetkým ktorí sa podielali na testovaní, či
už zdravotníci, hasiči a aj ostatní personál, zisk je zatiaľ cca 22 000,- E, (ešte treba odrátať
EE, voda, plyn v CVČ)
dopustenie vody do jazierka a oprave, rozmiestnení fotopascí v extraviláne - spolu
spodstarostom + predsedom komisie ŽP - zachytilo sa už niekoľko vinníkov, CVČ - parkety
- obecná rada dohodla, že sa financie ponechajú v kultúre a z peňazí na nerealizované
podujatia sa dajú opraviť parkety - vybrúsiť, vytmeliť a nalakovať, pochválil kompárov, ktorí
pracovali na CVČ - vymaľovanie, vysprávka prasklín a tiež dreveného obkladu.
Rekonštrukcia parkiet v CVČ je už v rozpočtovom opatrení.
DHZ - informoval o Zmluve na prenájom pozemku - je na generálnom riaditeľstve Povodia
Dunaja v BB.
Očkovanie 2 dávkou v Jeseni života bude 29.6.2021, občania nad 70 r. a 6.7.2021 bude sa
očkovat' v CVČ, treba sa prihlásiť na OCÚdo 1.7.2021 - občania nad 16 rokov.

Žiadosť sp. EUROFIT Trading S.ľ.O. - ide o zriadenie vodovodnej šachty na obecnom
pozemku pred Jeseňou života a ťahanie vodovodnej prípojky cez pozemok až za Jeseň života.
OZ sa dohodli, že poveria stavebnú komisiu riešením podanej žiadosti.

Uzn. Č. 53/2021 - OZ poveruje stavebnú komisiu riešením žiadosti podanou spol. EUROFIT
Trading S.ľ.O.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

18. Žiadost' - zubná ambulancia prenájom
O bode sa nerokovalo, nakoľko záujemca nedodal ešte podklady.



19. Prenájom pozemku - Bartalský - zámer
p. kontrolórka vysvetlila OZ, že starosta obce nemohol na dlhšie obdobie sám schváliť
zmluvu s Bartalským na uskladnenie pneumatík v priestoroch zberného dvora, musí to OZ
schváliť. Ide o 10m2 za cenu 1,- €/rok, bolo by to na dobu neurčitú, bol by tam jeden lodný
kontajner, kde by sa gumy skladovali a zodpovednosť by mal p. Bartalský, ktorý si bude
zabezpečovať aj odvoz a zneškodnenie. Návrh ceny bol na l€ za 1m2, čo činí teda 10,- €/rok.
Od 1.08.2021 na neurčito.

Uzn. Č. 54/2021 - OZ schvaľuje zámer na priamy prenájom pozemku p. Bartalskému.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

20. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
p. Klik - vysvetlil úpravu rozpočtu v príjmovej časti - vratka daň z príjmov kompa
preddavky, výdavkovej časti o úpravu - rekonštrukcia byt ZŠ, údržbu parkiet, nákup PC,
kamera jazierko EE prípojka, nákup kosačky na FC. Doterajšia kosačka je pokazená bez
možnosti rentabilnej opravy. OR navrhuje kúpiť univerzálnejšiu traktorovú kosačku
použiteľnú aj na potreby mimo FC ihriska.

Uzn. č. 55/2021 - OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021

Za : 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3

Uzn. č. 56/2021- OZ schvaľuje nákup traktora na kosenie max. hodnote 4000,- €, výber
musí schváliť finančná komisia.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa : O
Neprítomní: 3

21. Predaj Zuzanka
OZ sa dohodlo, že predaj sa uskutoční a vyhlási sa opäť VOS od 25.06.2021 - 25.9.2021,
s tým, že cena ostáva na 70 000,- €, VOS bude realizovaná cez realitnú kanceláriu Pegas Real.
Ak sa do konca VOS nepredá nehnuteľnosť, môže sa vyhlásiť nová VOS a cena znížiť.

Uzn. č. 57/2021 - OZ schvaľuje podmienky VOS na predaj nehnuteľnosti Zuzanka cez
realitnú kanceláriu Pegas Real s.r.o.

Za: 6 poslancov
Proti: O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3



22. Diskusia
p. Annušová - upozornila, že v Múzeum tečie strecha, treba ju opraviť. Klub dôchodcov
v priestoroch CVČ žiada vymaľovať a prasknuté steny opraviť - starosta obce sľúbil, že keď
kompári zase budú odstavení tak klub vymal'ujú.
Ďalšie príspevky do diskusie neboli.

23. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Záhorskej Vsi 6.07.2021

Overil: Mgr. Viktor Klik, v.r.

Zapísala: V. Adámková ·"cl~J 




