
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves
konaného dňa 06.07.2021 o 08.00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, Michaela Danihelová, Mgr. Kaderová Rúth

Prítomní poslanci: Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Nechala Stanislav, Korych

Jaroslav, Mgr. Klik Viktor, Ing. Bartalská Mária

Neprítomní poslanci: Lučánsky Martin, Lučanský Peter — boli ospravedlnení

Určenie zapisovateľa zápisnice:
Zapisovateľ: Michaela Danihelová

Overovateľ zápisnice:
Ing. Bartalská Mária

Program:

Otvorenie zasadnutia
Schválenie overovateľa zápisnice
Schvaľovanie finančného daru (dotácie) na obnovu dediny pre obec Hrušky + rozprava
Schvaľovanie — realizácia klimatizácie na OCÚ + rozprava
Informácie starostu — Uhranský somíc 07.08.2021 — FC- ihrisko.
Diskusia

Záver

ABU

BANE

1. Starosta obce otvoril zasadnutie OZ, privítal všetkých prítomných a oboznámil ich

s programom OZ. Do programu OZ navrhol doplniť pred bod č. 3 Zmena podmienky VOS

predaj nehnuteľnosti Zuzanka
2. Za overovateľa zápisnice bola schválená p. Ing. Bartalská Mária. Za: 6 poslancov, Zdržal sa: 1

poslanec p. Ing. Bartalská Mária.
3. Zmena podmienky VOS schválenej uznesením č. 57/2021: na základe toho, že sa nestihla

zverejniť Verejná obchodná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce (budova súp.č. 465)
dňa 25.06.2021 uznesením č. 58/2021 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu podmienky
VOS, schválenú uznesením č. 57/2021, na predaj nehnuteľnosti Zuzanka cez realitnú
kanceláriu PEGAS Real s.r.o.: Termín vyhlásenia VOS: od 28.06.2021 do 25.09.2021.
Za 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov.
Neprítomní: 2 poslanci /p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin/

4. Schvaľovanie finančného daru (dotácie) na obnovu dediny pre obec Hrušky + rozpráva:
nakoľko obec Hrušky bola najviac postihnutá obec Tornádom starosta obce navrhuje
poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce práve ním. Zmluvu o poskytnutí dotácie pôjde starosta
osobne odniesť starostke obce Hrušky. Peniaze sa poskytnú z vratky danez príjmov kompa
preddavky. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 59/2021 schvaľuje poskytnutie dotácie obci
Hrušky na úhradu škôd spôsobených prírodnou katastrofou — Tornádom vo výške 1 000,00 €.



Za 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci /p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin/
Schvaľovanie realizácia klimatizácie na OcÚ+ rozprava: bola vypracovaná cenová ponuka
na dodávku a montáž klimatizácii. Cenová ponuka bola vypracovaná jedna pre predbežnú
informáciu o cene. Ponuka bola vypracovaná na sumu5 995,92€.Je dôležité kvôli
klimatizáciám urobiť aj nový prívod elektrickej energie a revízna správa z čoho vyplývajú
ďalšie náklady. Klimatizácie budú umiestnené: 1x spodné kancelárie, 1x zasadačka a 1x
kancelária na poschodí. Pán Klik si ponuku stihol pozrieť aj keď ju obdržal večer pre
zastupiteľstvom a podotkol, že sa mu cena za klimatizáciu zdá vysoká v porovnaní s cenami,

na internete za konkrétne klimatizácie. V ponukeboli predložené klimatizácie Standard. Asi
pred tromi rokmi smeto už tiež riešili a vtedy nám poslali ponuku na cca. 16 000,00 € ale to
bolo kompletne na celý OÚ. Bolo by dobré osloviť viac firiem a radšej priplatiť, aby to bolo
kvalitné a nie kúpiť lacno a rýchlo. Obecné zastupiteľstvo poveruje finančnú komisiu
s výberom dodávateľa klimatizácie a porovnaním cenových ponúk. Pani Danihelová osloví
viac firiem, niektoré jej dodáaj p. Klik. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 60/2021 schvaľuje
realizáciu klimatizácie vbudove obecného úradu v maximálnej hodnote 6 000,00 €. Ponuky
vyhodnotí finančná komisia. Termín vyhodnotenia ponúk: 16.07.2021. Nemusí byť prijatá
žiadna ponuka.
Za 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci /p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin/
Informácie starostu obce.

-  Uhranský somíc: starosta obce navrhuje uskutočniť akciu Uhranského somíca. Ľudia hoj

oslovujú, ž by bolo dobré už urobiť nejakú spoločenskú akciu. Okolité obce už kultúrne
podujatia organizujú. Konalo by sa to 07.08.2021 na futbalovom ihrisku. Občerstvenie
by poskytovali rybári (pstruhy), poľovníci guláš, hasiči cigánske pečienky. Hrala by skupiny
Vír. Bude dobré niečo zabezpečiť a vymyslieť pre deti (atrakcie, súťaže). Mohol by sa
uskutočniť aj nejaký futbalový zápas. Na OZ bol prítomný p. Malík David — starosta ho
oslovil, či sa pokúsi zápas zorganizovať. Finančne náročná táto akcia nebude, nakoľko
nebude extra program. OZ schvaľuje realizáciu Uhranského somíca. Na realizáciu
vyčleňuje finančné prostriedky vo výške 1 000,00 €.
Za 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci /p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin/

- Kosačka na futbalové ihrisko: na minulom OZ sa vyčlenilo 4 000,00 € na nákup.
traktorovej kosačky. Po prehodnotení zakúpenia kosačky sa poslanci zhodli zakúpiť
univerzálnu kosačku na viac využití. Pán Korych už oslovil niekoľko firiem na vypracovanie
ponúk. Cena sa pohybuje okolo 10 000,00 €. Tu sa už musí urobiť verejné obstarávanie.
Parametre a všetky potrebné podmienky k vyhlásenie VO poskytneme firme Tendernet.
Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves:



AJ ruši uznesenie č. 56/2021
B/ schvaľuje nákup traktorovej kosačky vo výške 10 000,00 €.

Členovia výberovej komisie: p. Korych Jaroslav, p. Danihel Pavol, p. Schwartz Petera p. Mgr.
Klik Viktor. Nemusí byť prijatá žiadna ponuka.
Za 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci /p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin/

OZz pracovných dôvodov opustil p. Jaroslav Korych.
- Nakoľko bude vykonaných viac zmien v rozpočte Obecné zastupiteľstvo uznesením č.

63/2021 schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2021

Pôvodný
rozpočet 3. úprava Rozdiel

0,00] 0,00] 0,00
SPOLU - bežné príjmy 2090356,00/ 2159305,20 0,00

] 0,00 ] 0,00
SPOLU- kapitálové príjmy 550,00 1300,00 0,00

000 0,00
SPOLU- finančné operácie príjmové 70020,00/ 70520,00 0,00

Pôvodný
Úpravy vo výdavkovej časti rozpočet 3. úprava Rozdiel
Finančná odmena Hrušky 0,00]—100000 1000,00
Kultúra /Uhrasnký somíc/ 1000,00 1000,00

0,00 0,00 0,00
000 000 000

SPOLU - bežné výdavky 1540 867,00]—1581104,12] 2000,00
Klimatizácia OÚ 0,00 6 000,00, 6 000,00.
Kosačka FC 4000,00. 10000,00]—6000,00]

000 0,00 0,00
SPOLU- kapitálové výdavky 4100,00 24350,00/—12000,00

0,00] 0,00] 0,00
SPOLU- finančné operácie výdavkové 47017001 4701700] 0,00

Za 6 poslancov
Proti: O poslancov.
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 3 poslanci /p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin, p. Korych Jaroslav/ ST



Diskusia: Pán Klik Viktor informoval, že v rozpočte obce na rok 2021 máme vyčlenených
3 000,00 € na realizáciu bezbariérových vstupov do obecných budova že bude dobré to už
začať riešiť. Poslanci o tom diskutovali a dohodli sa, že betón bude lepší ako plech, ktorý sa
v zime šmýka. Starosta povedal, že bezbariérový vstup pred CVČ sa opraví. Nakoniec sa
poslanci dohodli na vybudovaní bezbariérového vstupu na poštu. Starosta osloví niekoho na
vypracovanie ponukya možností akoto zrealizovať, aby to malo spád, bolo to bezpečné.

a samozrejme aj zábradlie. OZ z pracovných dôvodov opustil p. Stanislav Nechala.
Ešte pán Klik oznámil, že máme plánované aj zakúpenie adventného venca do obce. Tiež už
bude treba riešiť jeho výrobu, dodávku

Starosta požiadal p. Igora Meňharta, že keď si bude nahrávať videozáznam z OZ, aby to pred
zasadnutím oznámil. Pán Igor Meňhart nato reagoval a oznámil starostovi, že zákony sa majú
dodržiavať /zákon 211/2000 Z.z./, že keď na základe rokovacieho poriadku nezverejňuje
záznam obecný úrad bude to robiť on. Starosta zopakoval,že zo slušnosti základných
pravidiel správania sa, má osloviť starostu a poslancov o nahrávaní OZ pred osadením
kamery.

P. Malík David poďakoval všetkým, že sa zakúpi kosačka, aby sa mohlo ihrisko aj naďalej
udržiavať aj keď momentálne futbalový klub Záhorská Ves preruší činnosť na rok, lebo nemá
hráčov. Klub nemôže skončiť len tak, zaniknúť môže až po dvoch rokoch nefunkčnosti.

7. Záver: Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

Zapísala: Michaela Danihelová AG. x 202// <—

TY,Overila: Ing. Mária Bartalská S.
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