Zápisnica

zo zasadnutia

mimoriadneho

konaného dňa

12.04.20210

Obecného

zastupitel'stva

17.30 hod.

I

Záhorská

Ves

CVČ vel'ká sála

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: LučánskyMartin, LučanskýPeter - boli ospravedlnení

Určenie zapisovatel'a zápisnice:

Zapisovatel': Michaela Danihelová
Overovatel' zápisnice:

Mária Annušová
Program:

1.

Otvorenie zasadnutia - uvítanie

2.

Schválenie overovatel'a zápisnice

3.

Kontrola úloh + správa kontrolóra

4. Schválenie člena Komisie pre ochranu verejného záujmu - Ing. Bartalská Mária
5.

Trafostanica - predbežný súhlas

6.

Kamery, fotopasce - návrh p. Machoviča - odsúhlasenie

7.

Povodie Dunaja - zmluva na prenájom pozemku - odsúhlasenie

8.

Žiadosť ZŠ - oprava - schválenie

9.

Petícia občanov - prerokovanie a vyjadrenie OZ

10. Informácie starostu - deratizácia, zberný dvor, testovanie, dopustenie jazierka
11. Diskusia
12. Záver
1.

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

2.

Za overovatel'a zápisnice bola schválená p. Annušová Mária. Za: 6 poslancov, Zdržal sa: 1
poslanec p. Annušová Mária.

3.

Kontrola úloh

+ správa kontrolóra - 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 /zmena termínu uzn. 19/2021 do 31.12.21/ úloha trvá
Uzn. 58/2020 - podnet p. Beutelhauserová - úloha splnená
Uzn. 64/2020 - predaj 2 ks horákov - nepredané, Uzn. 16/2021 - nová VOS - úloha trvá
Uzn. 61/2020 - predaj rodinného domu Zuzanka- nepredané
Uzn. 13/2020 - Zásady hospodárenia - úloha splnená /uzn. 11/2021/
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

Uzn. 68/2020 - kontrola Maky ta - predloženie

- uznesenie

zrušené 7/2021-

na ÚVO do 31.10.2020

a opätovné

úloha trvá
zaslanie -

úloha splnená

Uznesenie č. 6/2021 - žiadosť p. Vongreja a riešenie v zmysle VZN o miestnych
daniach a poplatku - úloha splnená
Uznesenie č. 8/2021 - prenájom pozemku pod novinový stánok od 2.4.2021 úloha splnená
Uznesenie Č. 9/2021 - ročný prenájom mobilného WC na zberný dvor za 60 Eur
úloha trvá
Uznesenie č. 10/2021 - Rokovací poriadok, Platnosť od 01.06.2021, zverejnený do 10
dní od jeho schválenia - úloha splnená
Uznesenie č. 13/2021 - VOS Zuzanka za cenu 70.000 Eur. Termín na vyhlásenie
VOS: 20.04.2021, trvá do 14.06.2021 - úloha trvá
Uznesenie č. 18/2021 - Petícia k cene na vývoz fekálií -úloha trvá

Správa kontrolóra:
Kontrolórka obce predniesla správu o výsledku finančnej kontroly - dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri čerpaní prostriedkov obce na vývoz
splaškových vôd v roku 2020.
Uznesenie č. 20/2021 - Obecné zastupiteľstvo Obce Záhorská Ves berie na vedomie správu
hlavného kontrolóra obce.
Za:
7 poslancov 1Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Kaderová Soňa, Korych
Jaroslav, Mgr. Klik Viktor, Nechala Stanislav, Danihel Pavoli
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin!
Starosta informoval, že spoločne so starostom Obce Suchohrad pracujú na rozšírení
zásobníkov ČOV. Ak vyjde výzva žiadosť na rozšírenie bude podávať Suchohrad, nakoľko
doteraz ČOV riešila len Záhorská Ves.
Informácia o prenájme mobilného WC na zberný dvor - mobilné WC sa objedná za cenu 60€
mesačne a starosta v rámci presunu rozpočtu upraví položku za platby na prenájom Wc.
Kontrolórka obce sa spýtala poslancov OZ, či hodnotiaci správu PHSR Obce Záhorská Ves
vypracujú poslanci spoločne alebo sa dá hodnotenie vypracovať externe. Poslanci schvaľujú
dať vypracovať hodnotiacu správu PHSR externe.

4. Schválenie člena Komisie pre ochranu verejného záujmu - OZ schvaľuje za člena
komisie pre ochranu verejného záujmu Ing. Máriu Bartalskú.
Za: 6 poslancov (Annušová Mária, Kaderová Soňa, Korych Jaroslav, Mgr. Klik
Viktor, Nechala Stanislav, Danihel Pavol), Proti: O poslancov, Zdržal sa: 1 poslanec
(Ing. Mária Bartalská), Neprítomní: 2 poslanci (Lučanský Peter, Lučánsky Martin).

Starosta podal informáciu, že majetkové priznanie už podal do podatel'ne obecného úradu.

5.

Trafostanica - predbežný súhlas:
Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves uznesením

Č.

22/2021 :

AI ruší uznesenie č. 55/2020,
BI dáva predbežný súhlas, aby kiosk trasformátorovej stanice zásobujúcej lokalitu

obytnej zóny C 1 bola postavená na obecnom pozemku parc. Č. 10644 v bode, kde
hraničí s pozemkom Dicentra SK, a.s. par. Č. 10655 a obecným pozemkom par. Č.
10656/2. Všetky inžinierske siete budú vybudované popri navrhovanej príjazdovej
komunikácii do uvedenej lokality podl'a schválených zmien a doplnku Č. 2 ÚPN-O
Záhorská Ves. Náklady spojené s výstavbou trafostanice a vysporiadaním pozemku
pod trafostanicou(geometrický plán, znalecký posudok) hradí firma Dicentra SK, a.s,
CI majetkové vysporiadanie formou odpredaja pozemku v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom obce a Zákona Č. 138/1991 o majetku obcí musí mať spoločnosť Dicentra

s.r.o. vysporiadané s obcou pred vydaním záväzného stanoviska.
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
7 poslancov 1Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Kaderová Soňa, Korych
Jaroslav, Mgr. Klik Viktor, Nechala Stanislav, Danihel Pavoli
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin!
Starosta poprosil p. Danihela, aby spoločne s pani Antaličovou a starostom vykonali kontrolu
pred vydaným záväzného stanoviska obce.
6. Kamery, fotopasce - návrh p. Machoviča: OZ súhlasí s opravou kamerového systému
v obci podl'a najnižšej cenovej ponuky od p. Machoviča v celkovej hodnote 3 536,98 €.
Na základe toho OZ schval'uje rozpočtové opatrenie č. 1 uznesením č. 23/2021:
Pôvodný
Úpravy v príjmovej časti:

rozpočet

1. úprava

Rozdiel

0,00
SPOLU - bežné príjmy

2090356,00

0,00
2090356,00

0,00
SPOLU - kapitálové príjmy

550,00

0,00
550,00

70020,00

0,00
0,00

0,00
SPOLU - finančné operácie príjmové

0,00

70020,00

0,00

Pôvodný
Úpravy vo výdavkovej

časti:

1. úprava

rozpočet

Rozdiel

Údržba kamerového systému

1000,00

1540,00

540,00

Služby Kultúra 2021

5000,00

4460,00

-540,00

SPOLU - bežné výdavky

1540867,00

0,00
SPOLU - kapitálové

výdavky

4100,00

0,00
SPOLU - finančné operácie výdavkové

47017,00

1540867,00

0,00

0,00

0,00

4100,00

0,00

0,00

0,00

47017,00

0,00

Zodpovední: starosta obce, ek. oddelenie
Za: 7 poslancov (Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Kaderová Soňa, Korych Jaroslav,
Mgr. Klik Viktor, Nechala Stanislav, Danihel Pavol)
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci (p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin)
Fotopasce: na vyskúšanie zakúpime 2ks fotopascí.
Uznesenie 24/2021 - Obecné zastupiteľstvo Obce Záhorská Ves schvaľuje nákup 2ks
fotopascí. Čerpanie z položiek rozpočtu: fotopasce.
Zodpovedný: starosta obce
Za: 7 poslancov (Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Kaderová Soňa, Korych Jaroslav,
Mgr. Klik Viktor, Nechala Stanislav, Danihel Pavol), Proti: O poslancov, Zdržal sa: O
poslancov, Neprítomní: 2 poslanci (Lučanský Peter, Lučánsky Martin).

7. Povodie Dunaja - zmluva prenájom pozemku: nakoľko sa o pozemok obec, už roky
stará /udržuje ho, kosí/ starosta dostal prísľub, že do budúcnosti nám cenu za prenájom
znížia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 25/2021 schvaľuje zmluvu o prenájme pozemku od
Povodia Dunaja za cenu 150€/ rok o poveruje starostu obce podpísaním zmluvy. Termín:
01.05.2021. Zodpovedný: starosta obce

Za: 7 poslancov (Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Kaderová Soňa, Korych Jaroslav,
Mgr. Klik Viktor, Nechala Stanislav, Danihel Pavol)
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci (p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin).
8.

Žiadost' ZŠ - oprava: na základe vzniknutej havarijnej situácie opadnutia atiky na
budove Základnej školy OZ súhlasí s opravou a na ďalšie potrebné opravy na budove
ZŠ sa podá projekt BSK na Individuálnu dotáciu.

OZ uznesením č. 25/2021 schvaľuje opravu fasády budovy Základnej školy v Záhorskej V si
v hodnote 2 900,00 €. Termín realizácie bude apríl-máj 2021. Čerpanie bude z položky
údržba budovy ZŠ. Zodpovedný: starosta obce
Za: 7 poslancov (Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Kaderová Soňa, Korych Jaroslav,
Mgr. Klik Viktor, Nechala Stanislav, Danihel Pavol)
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci (p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin).
9.

Petícia občanov - prerokovanie a vyjadrenie OZ: obci bola doručená petícia za
zníženie poplatku za vývoz fekálií do ČOV pre občanov s trvalým pobytom v obci
Záhorská Ves. Na petíciu je potrebné zaujať stanovisko do 30 pracovných dní odo dňa
doručenia. Cena za vývoz fekálií bola podľa platných dokladov prepočítaná
a zodpovedá reálnej cene. Cenu za vývoz fekálií môže stanoviť OZ. Stanovená 21€ je
dotovaná obcou.

Petíciu prerokovala ja obecná rada a zaujala nasledovné stanovisko:
OR prijala petíciu, ktorá má iba 67 podpisov. Napriek nízkemu počtu podpisov ju
akceptujeme a vážime si názor každého občana. Preto sme petíciu prerokovali na viacerých
pracovných stretnutiach a dvoch OZ.
Medzi rokmi 2011 až 2019 nebola cena za vývoz fekálu menená a obec dotovala túto službu
vo výške viac ako 50%. Vzhľadom na narastajúci počet vývozov sa táto služba musela
dotovať stále viac, viac ukrajovala z rozpočtu obce, pretože rokmi samozrejme vstupné
náklady narastali. S cieľom stabilizácie rozpočtu obce a rozšírenia služieb občanov v oblasti
odpadového hospodárstva bola zľava na vývoz fekálu znižovaná po dlhých rokoch v roku
2019. Následne v roku 2020 bola cena služby dorovnaná na porovnateľnú úroveň s okolím.
35,79 € sú celkové náklady obce ZV na vývoz, preto OR navrhuje OZ, aby cena zostala na
21 €, tak ako bola schválená.
Obecné zastupiteľstvo Obce Záhorská Ves uznesením č. 27/2021:
AI prerokovalo Petíciu občanov za zníženie ceny za vývoz za fekálií
BI berie na vedomie stanovisko obecnej rady
CI zamieta Petíciu v plnom rozsahu z dôvodu, že petícia je neopodstatnená, nakoľko cena je
porovnateľná s okolím a reflektuje na nárast nákladov.
_ ~
Zodpovedný: starosta obce

~

Za: 7 poslancov (Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Kaderová Soňa, Korych Jaroslav,
Mgr. Klik Viktor, Nechala Stanislav, Danihel Pavol)
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: 2 poslanci (p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin).
Po prerokovaní všetkých skutočností, dokladov a možností stanovenia ceny za vývoz fekálií
uznesením č. 28/2021 OZ schvaľuje doplnenie Sadzobníka za služby poskytované obcou
o cenu za vývoz žumpy do objemu 4m3 vo výške 14 €. Cena bude platná od 13.04.2021.
Zodpovedný starosta obce.
Za: 7 poslancov (Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Kaderová Soňa, Korych Jaroslav,
Mgr. Klik Viktor, Nechala Stanislav, Danihel Pavol)
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci (p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin).
10. Informácie starostu obce:
• Petícia občanov bola prebraná zodpovedné, nakoľko to bola prvá podaná petície na
obci veríme, že bude z hľadiska obce urobené všetko v poriadku. Na stránke obce ako
aj na úradnej tabuli obce bude zverejnený výsledok vybavenia petície.
• Deratizácia - obec vykoná deratizáciu len na svoje objekty. Občania a podnikatelia si
musia zabezpečiť deratizáciu vo svojej réžií alebo sa nahlásia na obecnom úrade
a deratizér sa im pošle. Môžeme pokračovať s firmou čo nám robila deratizáciu na
jeseň, ale ak má niekto skúsenosti s niekym iným môže nám firmu odporučiť.
Niektoré obce deratizáciu kvôli nedostatku financií nevykonávajú.
• Zberný dvor už je otvorený, ľudia sú zatiaľ spokojní. Poslanci si dohodnú spoločný
termín, kedy sa pôjdu na zberný dvor pozrieť.
• Testovanie - starosta opäť poďakoval celému testovaciemu tímu za všetko čo už
dlhšiu dobu vykonávajú. Všetko prebieha v poriadku a obec si zdrží nízku pozitivitu.
• Za rybárov starosta poďakoval p. Korychovi sa stoly na Šutrovňu
• Otvorenie kompy - zatiaľ nevieme termín otvorenia, starosta má v piatok stretnutie
s veľvyslankyňou Rakúska ohľadom možnosti otvorenia. Zatiaľ je oficiálne povolené
otvorenie len pre poľnohospodárske stroje.
• Požiarna zbrojnica - dňa 06.05.2021 bude štátny stavebný dohľad na výstavbu
požiarnej zbrojnice. Bude vhodné, aby prišli nejaký hasiči a samozrejme aj poslanci ak
budú mať voľno.
11. Diskusia
• Diskusia na obecnom zastupiteľstve bude v budúcnosti ku každému bodu OZ.
• P. Klik sa informoval na výstavbu kongresového centra, mala byť podaná správa na
OZ, kde mali byť predložené detailnejšie podklady projektu. Správu pravdepodobne
nepredložili kvôli pandémii. Skontroluje sa uznesenie a firma sa vyzve na podanie
správy.
• Pani Bartalská Mária sa informovala či obec plánuje postrek proti komárom - p. Klik
informoval, že dobrovoľníci v obci spolu s Rakúskom monitorujú náleziská, avšak
zatiaľ sú bez komárov. Rakúsko dáva B.T.l. helikoptérou, na Slovensku to zatiaľ tak

nefunguje a ani nie je povolené. B.T.l. zabije len kalamitné komáre. V rozpočte
vyčlenené peniaze sú uvidíme ako sa situácia bude vyvíjať. Je možnosť, že sa opäť
zakúpia postreky a rozdajú sa do domácností.
12.

Záver: Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

Zapísala: Michaela Danihelová
Overila: Mária Annušová

