Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva Záhorská Ves
konaného dňa 16.06.2020

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič - starosta, Mgr. Kaderová Rúth - kontrolór obce

Annušová Mária, LučánskyMartin, LučanskýPeter, Mgr. Klik Viktor, Kaderová Soňa,
Korych Jaroslav, Danihel Pavol
Neprítomní: Nechala Stanislav, Nerád Samuel

Poslanci:

Overovatelia zápisnice: Lučanský Peter

Zapisovateľ: Antaličová Anna
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola úloh + správy hl. kontrolóra obce + návrh plánu zasadnutí OZ
3. Hodnotiaca správa - PHSR za r. 2019
4. Správy komisií
5. Schválenie - neschválenie preukazov na bezplatný prevoz kompou občanom ZV
6. Schválenie Dodatku Č. 10 k VZN 3/2008 - MŠ
7. Zberný dvor - prevádzkový poriadok + dodatok VZN 2/2014
8. Rozpočtové opatrenie
9. Záverečný účet obce za r. 2019 + stanovisko hl. kontrolóra
10. Správaaudítora
11. Schválenie podmienok VS - predaj nadbytočného majetku
12. Žiadosti - predaj pozemkov, rozšírenie podn. ZUMI
13. Informácie starostu
14. Diskusia
15. Záver

Pred začatím zasadnutia OZ starosta poďakoval všetkým, ktorí pracovali a pomáhali počas pandémie
koronavírusu COVID- 19, že občania obce dodržiavali disciplínu, ako prví sme zminimalizovali
možnosť nákazy uzatvorením kompy, ZŠ, MŠ a Jeseneživota.
Cez koronavírus sme nestagnovali, nezaháľali. Vybudovali sme nové okná a dvere na Centre voľného
času, ukončil sa proces so zberným dvorom a do 9/2020 by sme mali dostať mechanizmy na
vybudovaný zberný dvor pri ČOV. Na futbalovom ihrisku sme dokončili opravu kabín, vymenili sa
okná a dvere.
Z envirofondu sme dostali možnosť dobudovať časť Centra voľného času. Budú sa opravovať dve
malé strechy. Okrem týchto aktivít OcÚ zabezpečovalživot v obci, kosenie trávy, vysadilo sa 25
stromov lipy, vývoz fekálií, kontrolu nosenia rúšok, poriadok v obci. Upozorňujem, že inaďalej
musíme byť obozretní, pretože možnosť vrátenia nákazy tu stále trvá (viď príloha príhovor starostu).
Ďalej starosta informoval, že pán farár Marián Libič odchádza z obce a pozýva všetkých prítomných
na svätú omšu dňa 28.6.2020, kde pánovi farárovi chce poďakovať.
Starosta odovzdal p. Lučanskému P., ktorý je v komisii na ochranu verejného záujmu daňové
priznanie.

Starosta

poďakoval

p.Pavlovi

Danihelovi za dlhoročnú prácu na futbalovom

ihrisku a odovzdal

mu

darčekový kôš.
Starosta navrhol zmenu programu,
ohl'adom nového dopravného
pred rodinnými

domami

z dôvodu, že zasadnutia

sa zúčastnili občania Malej

značenia, ktoré zabraňuje státie motorovým

nepáči.

Veď na facebooku

strane obviňuje starostu.

Starosta sa pýtal p. Turzovej,

chváli pána Kožíka, ktorý dlhodobý

a na druhej

Starosta pani Turzovej povedal, že ide hlavne o susedské spory, ktoré musí

Turzová, ktorá mala rozsiahly

preslov a v ktorom starostu obviňuje

sa na podnet p. Kožíka uskutočnilo
polície

že čo sa jej

problém vyriešil

obec riešiť, žiada ich aby si to riešili súdnou cestou. O slovo k tomuto problému

dopravnej

a Vel'kej uličky

na pozemkoch

v Malej a Vel'kej uličke a v prípade, že je auto odstavené (čo by nemalo

podľa dopravného značenia) občania platia nemalé pokuty.
na značení

vozidlám

spoločné

ohľadom vyriešenia

stretnutie

dopravnej

sa prihlásila

z 5 ročnej nečinnosti.

dňa 3.10.2019

aj s pracovníkmi

p. Miriam
Uvádza, že

odboru

situácie vjazdov na pozemky. V uvedenom

zápise

boli navrhnuté tri riešenia a pani Turzová povedala starostovi, že si vybral to najnevhodnejšie.
Turzová sa pýtala,
inšpektorátom.

či sa autá nemohli

odtiahnuť

tak, ako bolo navrhnuté

prvé riešenie dopravným

Starosta odpovedal, že každý odťah auta by musela obec uhrádzať na vlastné

náklady, čo by nebolo dobré riešenie. Aj tak, by jej stále autá p. Vidová odstavovala,
nevyrieši.
riešenie

Iné dopravné

značky sa nedajú dať, pretože tam nie je komunikácia.

bolo možné. Po vel'kej výmene názorov pani Turzová požiadala

aby ste nemali našu rodinu v tej Vašej papuli,
žiadosť

na dopravný

Turzovú,

inšpektorát

Vidovú, Pilovú

na parkovaní

P.

mňa to urážali.

o zmene dopravného

Teda iba jedno

starostu, citujem: "Žiadam,

Starosta oznámil,

značenia,

a Čápkovú. Dve značky budú zrušené.

čím sa problém

že bola podaná

ktoré bude obmedzovať

nová

len rodiny

P. Vidová sa pýta, prečo sú obmedzení

na úkor skolaudovaného domu p. Turzovej. Starosta uvedenú

diskusiu ukončil a prešlo

sa na program zasadnutia.
úloh + správy kontrolóra + návrh plánu zasadnutí OZ

2.Kontrola
Kontrolu

úloh vykonala Mgr. Kaderová RúthUzn. Č. 32/2017 - žiadost na vymal'ovanie

Zdravotného

priestorov

strediska - úloha trvá

Uzn. Č. 46/2019

+ uzn. č. 82/2019 - montáž GPS do vozidla

VW Transportér

- úloha trvá

Uzn. č. 88/2019 - Zmluva za odvoz psov - úloha trvá
Uzn. Č. 110/2019 - Zámer na odpredaj
Kontrolórka

čelného

nakladača - úloha

splnená

obce predniesla správy:

1.

Správa o kontrolnej

2.

Záznam

činnosti za rok 2019

3.

Správa z kontroly "Postup

4.

Správa o výsledku kontroly efektívnosti a hospodárnosti

z kontroly MI a fitnescentra
zadávania

za rok 2019
"Cesta - Škôlka"

zákazky pri realizácii

a dodržanie

zákona o rozpočtových pravidlách /rok 2019/
vývozu splaškových vôd v rokoch

2017,2018,2019
5.

Záznam

6.

Záznam o výsledku čerpania rozpočtu za 4. Štvrťrok 2019

7.

Záznam o výsledku čerpania rozpočtu za 1. Štvrťrok 2020

Zodpovedný:
Uznesenie
Za:

o výsledku čerpania rozpočtu za 3. Štvrťrok 2019

hl. kontrolór obce

Č. 12/2020 - OZ berie na vedomie správy hl. kontrolóra

7

/Annušová Mária, Danihel

Lučanský Peter, Lučánsky
Proti:

O

Martin/

Pavol, Kaderová Soňa,

Mgr. Klik Viktor,

Korych Jaroslav,

Zdržal sa:

O

Neprítomní: 2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/
Poslanecp. Klik žiada vypracovanie prípravy dodatku k Zásadám hospodárenia s majetkom obce
o podmienkach vstupovania do zmluvných vzťahov s dodávateforn. Termín do 9/2020.
Uznesenie č. 13/2020 - OZ poveruje finančnú komisiu prípravou dodatku k Zásadám hospodárenia
s majetkom obce o podmienkach vstupovania do zmluvných vzťahov s dodávateľmi. Termín:
september 2020.
Zodpovedný: starosta obce
Za:
7
/Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Lučanský Peter, LučánskyMartin/
Proti:
O
Zdržal sa:
O
Neprítomní: 2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/
Ako ďalší bod bolo schválenie plánu zasadnutí OZ na 2 polrok 2020. Návrh zasadnutí OZ bol
schválený a bude vyvesený na úradnej tabuli obecného úradu a na stránke obce.
Uznesenie č. 14/2020 - OZ schvaľuje plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2020.
Zodpovedný: starosta obce
Za:
7
/Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Lučanský Peter, LučánskyMartin/
Proti:
O
Zdržal sa:
O
Neprítomní: 2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/
3. Hodnotiaca

správa - PHSR za rok 2019

K programu PHSR bola pripomienka rady a to o doplnenie údajov v časti Hospodárska činnosť
realizácia ciest k de chýbali merné jednotky m2 a ktoré boli ihneď na zasadnutí doplnené.

Uznesenie č. 15/2020 OZ schvaľuje Hodnotiacu správu k PHSR za rok 2019.
Za:
7
/Annušová Mária, Danihel Pavol, KaderováSoňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
LučanskýPeter, LučánskyMartin/
Proti:
O
Zdržal sa:
O
Neprítomní: 2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/
4. Správy komisií.

Stavebná komisia zasadal1.4.,9.4.,a 27.5.2020, kde riešila ohlášky drobných stavieb, ktorým sa po
doložení podkladov vyhovelo a aj susedské nezhody občanov.
Kultúrno športová komisia od posledného zasadnutia nezasadala, z dôvodu pandémii. Zrušili sa
všetky naplánované kultúrne aj športové akcie. Uskutočnilo sa iba kladenie venca k pomníku padlých
a kyticu k pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra.
Finančná komisia zasadala 15.6.2020, ktorá vo svojom programe prerokovala Záverečný účet obce
Záhorská Ves, rozpočtové opatrenie - spolufinancovanie rekonštrukcie KD, dopravné značenie v obci,
predaj pozemok a namontovanie GPS do vozidla VW Transporter.

Uznesenie č. 16/2020 - OZ berie na vedomie

správy a informácie

komisií

a/ kultúrno-športovej
b/finančnej
c/ stavebnej
d/ životného

prostredia

Zodpovední:

predsedovia

Za:

/Annušová

7

komisií
Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor,

Lučanský Peter, Lučánsky
Proti:

Korych Jaroslav,

Martin/

O

Zdržal sa:

O

Neprítomní:
Poslancami

2 /Nerád

Samuel,

bolo navrhnuté,

Nechala

Stanislav/

aby sa namontovala

GPS do osobného

auta VW Transporter.

povedal, že auto je už veľmi staré a možno GPS bude mať väčšiu hodnotu ako auto,
nemohli

použiť napríklad

na vybudovanie

bezbariérového

Starosta

či by sa financie

prístupu alebo vypracovania

zna leckéhoposud ku.
P. Klik ap. Kaderová
Uznesenie

namontovania

Č. 17/2020 - OZ schval'uje termín

Zodpovedný:
Za:

navrhli termín

6

GPS do 15.7.2020.

montáže GPS do vozidla VW Transport

do 15.07.2020.

starosta obce
/Danihel

Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav, Lučanský Peter,

Lučánsky Martin/
Proti:

O

Zdržal sa:

1 /Annušová

Mária/

Neprítomní:

2 /Nerád Samuel,

V uvedenom

bode boli prejednané

Nechala

Stanislav/

žiadosti

o odpustenie

nájomného

v prevádzke Kvety a darčeky Katka pani Búdovej a kozmetickom

za mesiac marec, apríl 2020

salóne

p. Drozdovej, na Hlavnej 594,

Záhorská Ves z dôvodu COVID -lg, kedy boli prevádzky zatvorené.
Uznesenie Č. 18/2020 -OZ schvaľuje
mesiace 3-4/2020. Predmetom
Za:

6

/ Annušová

žiadosti - p. Drozdovej a p. Búdovej o odpustenie

odpustenia

nájomného za

nie sú energie.

Mária, Kaderová Soňa,

Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Lučanský

Peter,

Lučánsky Martin/
Proti:

O

Zdržal sa:

1 /Danihel Pavol!

Neprítomní:

2 /Nerád Samuel,

5. Schválenie

- neschválenie

Nechala

Stanislav/

preukazov na bezplatný

prevoz kompou občanom Záhorskej Vsi.

Uznesenie č.20/2020 -OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou občanov s trvalým pobytom v obci
Záhorská Ves. Vydávanie nových preukazov je naďalej podmienené

splnením všetkých podmienok

pre jeho vydanie a platnosť nových preukazov je stanovená na obdobie od 01.07.2019
Poplatok za vystavenie
Podmienky pre vydanie

do 30.06.2021.

a predlženie preukazu je:6,SO€.
a predlženie

preukazov

občanovi

na bezplatný prejazd kompou:

- trvalý pobyt v obci Záhorská Ves,
zaplatené dane a poplatky za rok 2020,
nevyrovnané dane, poplatky a iné pohľadávkv voči
obci za predchádzajúce
obdobia,
- majú vybudovanú žumpu a túto pravidelne vyvážajú (výnimku majú len obyvatelia
s vlastnou certifikovanou čističkou),
- neporušujú morálku a medziľudské vzťahy.
- zaplatené

V prípade, že uvedené podmienky budú porušené, preukaz bude nepredlžený
odobratý.
S platným preukazom môže občan prejsť tam a späť 1x denne.
Platný preukaz je neprenosný na inú osobu alebo rodinného príslušníka.
OZ žiada vypustiť z preukazu - neporušujú morálku a medziľudské

a občanovi

vzťahy.

Za:
7
/Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Lučanský Peter, Lučánsky Martin/
Proti:
O
Zdržal sa:
O
Neprítomní: 2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/
6. Schválenie

Dodatku č.10 k VZN 3/2008 - MŠ

Uznesenie č. 21/2020 OZ schvaľuje Dodatok Č. 10 k VZN Č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves.
Platnosť od 01.01.2021.
Za:
6 /Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Lučanský Peter, LučánskyMartin/
Proti:
O
Zdržal sa: 1 /Annušová Mária/
Neprítomní: 2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/
7.Zberný

dvor - prevádzkový poriadok + dodatok VZN 2/2014

Uvedený bod sa prekladá na ďalšie zasadnutie OZ
8.Rozpočtové

opatrenie

Uznesenie č. 22/2020 OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2020.

Rozpočtové opatrenie č. 03/2020

Úpravy v príjmovej

časti:

SPOLU - bežné príjmy

Finančný dar Aplitec

Pôvodný rozpočet

Rozdiel

3. úprava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2181286,00

0,00

2188191,72

5000,00

0,00
5000,00

SPOLU - kapitálové príjmy

500,00

5500,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
SPOLU - finančné operácie príjmové

Úpravy vo výdavkovej časti:

70000,00

Pôvodný rozpočet

DHZ školenie vo výškach
SPOLU - bežné výdavky

Spoluúčasť zberný dvor /projekty/
výdavky

Rozdiel

3. úprava

224,00

0,00

0,00

0,00

1515193,64

224,00

0,00

2990,68

2990,68

20000,00

17009,32

-2990,68

50237,00

0,00
SPOLU - finančné operácie výdavkové

0,00

224,00

0,00
SPOLU - kapitálové

77 324,43

0,00
1493028,70

Spoluúčasť projekt KD strecha

0,00

47017,00

0,00
48163,49

0,00
47017,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Zodpovední: starosta obce, ek. oddelenie
Za:
7
/Annušová Mária, Danihel Pavol, KaderováSoňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Lučanský Peter, LučánskyMartin/
Proti:
O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/
9.Záverečný účet obce za r. 2019 + stanovisko hl. kontrolóra
Uznesenie

Č. 23/2020

a) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Záhorská Ves za rok
2019.
b) schval'uje
l. Výsledok hospodárenia za rok 2019 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 - prebytok rozpočtu vo výške 56.761,07 €
2. Zostatok finančných operácií vo výške 52.875,92 €
3. Vylúčenie finančných prostriedkov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z vo výške 63.721,01 €.
4. Záverečný účet obce Záhorská Ves za rok 2019 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov výrokom:
celoročné hospodárenie Obce Záhorská Ves za rok 2019 sa schval'uje bez výhrad.
5. Prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2019 zo základného bežného účtu na účet
rezervného fondu vo výške 30.396,98 €

Zodpovedný:
Za:

starosta

7

/Annušová

obce
Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Lučanský Peter, Lučánsky Martin/
Proti:

O

Zdržal sa: O
Neprítomní:

2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/

10.Správa audítora
Uznesenie Č. 24/2020 -OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce
Záhorská Ves k 31.12.2019

Za:
7
/Annušová Mária, Danihel Pavol, KaderováSoňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Lučanský Peter, Lučánsky Martin/
Proti:
O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/
1l.Schválenie
Uznesenie
a)

podmienok VS - predaj nadbytočného majetku

č. 25/2020 - OZ schvaľuje:

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: 1.550,- EUR 1 ks /rok nadobudnutia 2007/
Minimálna hodnota:

300,-EUR

1 ks /rok nadobudnutia 2016/

Podmienky: Lehota na predkladanie cenových ponúk bude 15 dní od dátumu vyvesenia 18.06.2020
do 03.07.2020 do 12,OOhod.
Vyhodnotenie ponúk:
b)

Za:

OZ
1.
2.
3.

6

03.07.2020 o 13,OOhod.

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

/Annušová Mária, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav, Lučanský Peter,

LučánskyMartin/
Proti:
O
Zdržal sa: 1 /Danihel Pavol!
Neprítomní: 2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/
Uznesenie č. 26/2020-0Z schvaľuje:

a)

Podmienky k "Zámeru na priamy predaj prebytočného majetku - FEKÁLNA CISTERNA
v zostatkovej hodnote: O,-EUR.

Minimálna hodnota:

1.000,- EUR

Podmienky: Lehota na predkladanie cenových ponúk bude 15 dní od dátumu vyvesenia 18.06.2020
do 03.07.2020 do 12,OOhod.

Vyhodnotenie

ponúk:

03.07.2020

o 13,OOhod.

b)

OZ určuje komisiu pre vyhodnotenie

1.

Annušová Veronika

2.

Adamková Viera

3.

Danihel Pavol

ponúk v zložení:

6 /Annušová Mária, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav, Lučanský Peter,
LučánskyMartin/
Proti:
O

Za:

Zdržal sa: 1 /Danihel Pavol!
Neprítomní: 2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/
l2.Žiadosti

- predaj pozemkov, rozšírenie podniku ZUMI

pozemku pod školskou bytovkou podľa vypracovaného geometrického plánu č. 175/2019
parc. Č. 4318/233- záhrady a všetkých pril'ahlých pozemkov okolo bytovky.

Odpredaj

č. 27/2020 - OZ poveruje starostu obce k vypracovaniu znaleckého posudku
k nehnuteľnosti a pozemkom patriacich k Školskej bytovke v Záhorskej Vsi a prípravou zámeru na
odpredaj na jeho základe.
Zodpovedný: starosta obce
Uznesenie

Za:
7
/Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Lučanský Peter, LučánskyMartin/
Proti:
O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 2 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav/
Zo zasadnutia odišiel p. Lučanský Peter.
Žiadosť p. Antona Zemana, bytom Záhorská Ves, ktorý žiada odkúpenie

parcela registra "E"

Č.

časti obecného pozemku

4370/1 v kat. území Záhorská Ves o výmere cca 250m.

Uznesenie č. 28/2020 -OZ berie na vedomie žiadosť p. Zemana na odkúpenie pozemkov a poveruje
starostu k vypracovaniu znaleckého posudku, prípravou podkladov na odpredaj nehnuteľnosti na
ďalšie zasadnutie OZ a uzatvorením zmluvy o nájme /0,10 eur/lm2/1 mesiaci.
Zodpovedný: starosta obce

Za:
5 /Annušová Mária, Danihel Pavol, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav, LučánskyMartin/
Proti:
1 /Kaderová Soňa/
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav, Lučanský Peter /
pozemku pri rodinnom dome na
Hlavnej ul. Č. 140/19 z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania nehnutel'nosti. Parceiu užívali rodičia
53 rokova pri dedičskom konaní zistila skutočnosť o nevysporiadaní parcely.

Žiadosť p. Eva Hoffmannová, bytom Malacky žiada o dokúpenie

č. 29/2020 - OZ berie na vedomie žiadosť p. Hoffmanovej na odkúpenie pozemkov
a poveruje starostu k vypracovaniu znaleckého posudku, prípravou podkladov na odpredaj
nehnuteľnosti na ďalšie zasadnutie OZ a uzatvorením zmluvy o nájme /0,10 eur/1m2/1 mesiaci.
Uznesenie

Zodpovedný: starosta obce

,,'l

Za:

6

/Annušová

Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Lučánsky Martin/
Proti:

O

Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav, Lučanský Peter /
P. Havrilová

podala žiadosť ohl'adom zníženia zálohovej platby energii

v prenajatých priestoroch

na

Hlavnej ul. Č. 40 na základe vyúčtovacej faktúry. Navrhuje znížiť sumu na iSť/mesiac.
Uznesenie Č. 30/2020 -OZ schvaľuje žiadosť p. Havrilovej na úpravu zálohových platieb. Výška záloh
sa stanovuje na čiastku iSť/mesiac od 01.07.2020.
Zodpovedný: starosta obce
Za:

6

/Annušová

Mária,

Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Lučánsky Martin/
Proti:

O

Zdržal sa: O
Neprítomní:

3 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav, Lučanský Peter /

P. Havrilová

podala žiadosť o rozšírenie podnikatel'ského zámeru v prenajatých

Hlavnej ul. Č. 40 a vybudovanie

letnej terasy v prenajatých priestoroch.

priestoroch

Prerábku

na

bude robiť

z vlastných zdrojov, v domčeku chce zriadiť kuchyňu na varenie jedál, výčap a zmrzlinový box.
Uznesenie Č. 31/2020 -OZ berie na vedomie žiadosť p. Havrilovej na rozšírenie
činnosti a žiada predloženie

presnejšie ho podnikateľského

podnikateľskej

o'

Zodpovedný: starosta obce
Za:

6

/Annušová

OO

zámeru.

Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Lučánsky Martin/

O
Zdržal sa: O
Proti:

Neprítomní:

3 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav, Lučanský Peter /

13. Informácie starostu
Starosta informoval,

že obec dostala Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí

podpory formou dotácie z Environmentálneho

fondu

na projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti

"Centrum voľného času spolkov a združení" vo výške 80.000,-EUR. Podmienkou

podpory je, že

žiadateľ má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5% nákladov z iných zdrojov.
o'

Uznesenie Č. 32/2020-0Z berie na vedomie
energetickej

Rozhodnutie

o schválení príspevku na Zvýšenie

efektívnosti Centrum voľného času spolkov a združení v Záhorskej Vsi vo výške 80.000

Eur.
Za:

6

/Annušová

Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Lučánsky Martin/
Proti:

O

Zdržal sa: O
Neprítomní:

3 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav, Lučanský Peter /

Uznesenie Č. 33/2020 -OZ schvaľuje 5% spoluúčasť vo výške 2.990,68 Eur na projekte Zvýšenie
energetickej

efektívnosti Centrum voľného času spolkov a združení v Záhorskej Vsi.

Zodpovedný: starosta obce

o'

.:

Za:

6

jAnnušová

Mária,

Danihel Pavol, Kaderová Soňa,

Mgr.

Klik Viktor,

Korych Jaroslav,

Lučánsky Martinj

O
Zdržal sa: O
Neprítomní:
Proti:

3 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav, Lučanský Peter /

Starosta OZ informoval, že víťaz verejného obstarávania na Zvýšenie energetickej efektívnosti CVČ
spolkov a združení v Záhorskej Vsi je spoločnosť GFA Development s.r.o., Malacky s ponukou
59.813,S4Eur.
Uznesenie č. 34/2020 -OZ berie na vedomie víťaza verejného obstarávania na Zvýšenie energetickej
efektívnosti CVČ spolkov a združení v Záhorskej Vsi, ktorým je spoločnosť GFA Development s.r.o.,
Malacky, IČO: 48168041 s ponukou vo výške 59.813,54 Eur.
Zodpovedný: starosta obce
Za:
6
/Annušová Mária, Danihel Pavol, KaderováSoňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Lučánsky Martin/
Proti:
O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav, Lučanský Peter /
Kontrolórka obce z dôvodu neplatnosti a nových zákonov ruší VZN o Bezpečnostnom projekte na
ochranu osobných údajov zo dňa 17.07.2008.
Uznesenie č. 35/2020 - OZ ruší VZN o Bezpečnostnom projekte na ochranu osobných údajov zo dňa
17.07.2008.
Zodpovedný: starosta obce
Za:
6
/Annušová Mária, Danihel Pavol, KaderováSoňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,
Lučánsky Martin/
Proti:
O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav, Lučanský Peter /
Starosta informoval, že kontrolórka obce vykoná kontroly pokladničných dokladov za rok 2019
a kontroly uzatvorenia zmluvných a príslušných dodatkov s dodávateľom na údržbu verejného
osvetlenia a dodržanie podmienok pri fakturácií.
Uznesenie č. 36/2020 - OZ schvaľuje kontroly hlavného kontrolórovi obce:
1.
2.

Kontrola pokladničných dokladov pokladní OCÚ za rok 2019
Kontrola uzatvorenia zmluvy a príslušných dodatkov s dodávateľom na údržbu verejného
osvetlenia v obci Záhorská Ves a dodržiavanie zmluvných podmienok pri fakturácii.
Zodpovedný: hl. kontrolór obce

Za:

6

/Annušová Mária, Danihel Pavol, Kaderová Soňa, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav,

Lučánsky Martin/
Proti:
O
Zdržal sa: O
Neprítomní: 3 /Nerád Samuel, Nechala Stanislav, Lučanský Peter j

14.Diskusia

P. Ivancsíková sa pýta ohl'adom poškodeného oplotenia a brány.
P. Antaličová odpovedala - podklady a cenová ponuka boli zaslané na poisťovňu, ktorá potvrdila
prijatie dokladov k poistnej udalosti. Preveríme priebeh šetrenia.
P. Meňhartová sa pýta, keď sa predá Zuzanka čo bude s deťmi, ktoré navštevujú špeciálnu triedu.
Starosta odpovedal, že po rokovaní s pani riaditel'kou ZŠ sa dohodli, že špeciálna trieda sa vybuduje
v bývalom školníckom byte. Zatial' budú deti presťahované do ZŠ - počet detí je 9 a stále sa nútenou
integráciou počet znižuje.
P. Bajtek - žiada, aby sa faktúry a objednávky aktualizovali častejšie.
p. Antaličová odpovedala, že objednávky sa aktualizujú okamžite pri jej vyplnení.
p. Višváder Milan sa pýta, ako obec postupuje s riešením nepovolenej stavby p. Zemana, ktorý si na
stavbe zrealizoval strechu, zaberá obecný pozemok pred rodinným domom autami a za rodinným
domom komunálnym odpadom.
Starosta odpovedal, že bol vykonaný štátny stavebný dohl'ad, kde mu bola uložená pokuta
a zastavená stavba, z dôvodu, že nie je vlastníkom pozemku. Ohl'adom odpadu navrhla po rozsiahlej
diskusii p. Kaderová, aby sa namontovali fotopasce a zistí sa kto vozí komunálny odpad na obecný
pozemok.
p. Trstenská sa pýta, či sa už platia dane z nehnutel'nosti a poplatok za odpad.
Starosta odpovedal, že zloženky sú už pripravené na obecnom úrade a oznam sa vyhlasoval miestnym
rozhlasom. P. Trstenská žiada, aby sa oznam dal do aplikácie obce.
p. Um upozornil, že terasu, ktorú užíva p. Havrilová je pred vchodom do KD a v prípade nejakej akcie
nebude prístup do budovy KD. Ďalej žiada starostu, či by sa nedal doviezť kameň okolo šutrovne.
Na záver zasadnutia OZ prebehla diskusia občanov o rôznych veciach ako rúška, dopravné značenie
a iné, ktoré nebolo kontrolovatel'né
ako aj rokovací poriadok.

a nedá sa opísať. Slušnosť a úroveň OZ bola výrazne narušená,

1S.Záver
Zasadnutie sa ukončilo o 21.05 hod.
Poznámka: V prípade pripomienok k zápisnici žiadam, aby ste svoje podnety podávali písomne na

Zapísala: Antaličová

Anna
/'

Overovate!': Lučanský Peter"
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Vážené dámy, páni
Prežili sme veľkú skúšku ohňom, epidémiu, núdzový stav, situácie, ktoré sme vyskúšali po prvý raz.
Tam sa ukázalo, kto je charakter a kto nepozná ani v týchto situáciách spolupatričnosť,

pokoru adť.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pracovali v týchto ťažkých chvíľach či v obci, pre obec, pre I'udí.
Bolo to náročné. Ukázali sme, že vieme držať spolu disciplínu, že uhrané sú rozumní a keď treba, tak
pomôžu správnej veci. Ďakujem krízovému štábu, poslancom, hasičom, futbalistom,
doktorke, sestričkám, Jeseni života, zamestnancom
v Záhorskej Vsi, potravinám,

šičkám rúšok,

OcÚ, učiteľom, učitel'kám, riaditel'kám, firmám

poštárkam, taxikárovi ako aj tým, ktorí boli priamo postihnutí.

Som nesmierne hrdý na to, že naša obec išla príkladom vo výrobe a distribúcií rúšok, dezinfekcii obce.
Ako prví sme zminimalizovali

možnosť nákazy uzatvorením kompy, ZŠ, MŠ a Jesene života. Nečakali

sme na štátne orgány, ktoré nám v prvých, najdôležitejších

chvíl'ach nepomohli,

neskôr iba potvrdili

správnosť našich krokov. Cez korona vírus sme nestagnovali, nezaháľali. Vybudovali sme nové okná
a dvere na KD, ukončil sa proces so zberným dvorom a do IX. 2020, by sme mali konečne dostať
mechanizmy na vybudovaný Zberný dvor pri ČOV. Na FC sme dokončili kabíny, okná a dvere.
Futbalisti dobudovali

exteriér a tribúnu.

Z Envirofondu sme konečne dostali možnosť dobudovať časť KD. Budú sa robiť dve malé strechy.
Samozrejme okrem týchto aktivít OcÚ zabezpečoval život v obci, kosenie trávy, vysadili sme 25 líp,
fekálie ich vývoz, kontrolu

nosenia rúšok, poriadok v obci. Upozorňujem

však, že naďalej musíme byť

obozretní, pretože možnosť vrátenia nákazy tu stále trvá.
Žiadam OZ, aby uznesením bola táto správa braná na vedomie a priložená k zápisnici z OZ.

V Záhorskej Vsi, dňa 16.6.2020

