
Uznesenie OZ zo d a 1.10.2008 
 
 

Uznesenie �. 113/08 - s�ažnos� p. Dariny Polákovej, Hlavná 14, Záhorská Ves bola  
   zaevidovaná pod �. 6/08 a je pridelená na prešetrenie stavebnej 
   komisie 
 
 
        Za: 6 poslancov 
        Zodpovedný: p. Nerád 
        Termín: do 31.10.2008 
 
Uznesenie �. 114/08 – OZ zobralo na vedomie správu kontrolórky obci o kontrole 
   DF za obdobie I. – VI. 08. Ukladá starostovi obce zabezpe�i�  
   odstránenie zistených nedostatkov 
 
        Za: 5 poslancov 
        Zdržal sa : 1  (p. Hanzlovi�) 
        Zodpovedný: starosta 
        Termín: do 15.10.2008 
 
Uznesenie �. 115/08 – OZ ukladá �lenom spolkov Po�ovníckeho združenia, Rybárskemu 
   spolku, Uhranská perla, aby predložili kontrolórke obce na kontrolu 
   zú�tovanie dotácii poskytnutých obcou na ich �innos� v roku 2006, 
   2007. Dotácie poskytnuté v roku 2008 / aj spolok mažoretky/ predložia 
   spolky na kontrolu do 31.1.2009.   
   Kontrola dotácie je v súlade so zákonom �. 369/2004 Z.z. § 18 d odst. 
   2/d. V prípade, že dotácie za rok 2006, 2007 nebudú predložené na  
   kontrolu do 25.10.2008 za niektorý spolok, nebude tomuto spolku  
   poskytnutá dotácia na rok 2009 a vo�i spolku budú starostom obce  
   vyvodené príslušné kroky v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
 
        Za: 6 poslancov 
        Zodpovedný: p. S�tlík, Klíma, 
        p. Límova za 2006, 2007, 
        p. Šimkovi�ová r.2008,  
        p. Mra�nová 
        Termín: 25.10.2008 a 31.1.2009 
 
Uznesenie �.116/08 – Starosta obce žiada poslancov, spolky a ob�anov, aby do 31.10.2008
    predložili opodstatnené písomné požiadavky do rozpo�tu obce na rok
   2009. 
 
 
        Za: 6 poslancov 
        Termín: 31.10.2008 
 
 



Uznesenie �.117/08 – starosta obce žiada predsedov komisií, aby v termíne do 15.10.2008 
     nahlásili �lenov do DIK. Inventarizácia sa bude vykonáva� v súlade
    so zákonom o ú�tovníctve k 31.12.2008. 
 
        Za: 6 poslancov 
        Termín: 15.10.2008 
        Zodp.: predsedovia komisií 
 
Uznesenie �. 118/08 – OZ schva�uje živnos� pre prevádzkarne �OV a kanalizáci e pre 
   kategóriu K-II v rámci združenia obcí   
 
 
        Za: 4 poslanci 
        Zdržal sa: 2 poslanci (p. Hanzlovi� 
           p. Patriková) 
 
Uznesenie �. 119/08 – OZ súhlasí, aby za obnovenie webovej stránky obce bola p. Jánošovi 
   vyplatená jednorázová suma 12.000,-Sk a za aktualizáciu mesa�ne 
   1.000,-Sk 
 
 
        Za: 6 poslancov 
 
Uznesenie �.120/08 – OZ súhlasí, aby byt na Družstevnej ul. �. 202 v Záhorskej Vsi, ktorej
   vlastníkom je obec Záhorská Ves bol pridelený p. Vasekovi  
   Miroslavovi. 
   ( toto doporu�ila aj bytová komisia)  
 
        Za: 3 poslanci 
        Proti: 2 poslanci (p. Hanzlovi� 
               p.Borecká) 
                   Zdržal sa: 1 poslanec (p. Grujbár) 
 
Uznesenie �.121/08 – OZ súhlasí, aby predseda finan�nej komisie + 1 poslanec, alebo  
   pracovník OcÚ v priebehu mesiaca október 2008 skontrolovali 
   dodržiavanie cenníka na kompe. 
 
 
        Za: 6 poslancov 
 
Uznesenie �. 122/08 – OZ ukladá starostovi obce, aby inzeroval prenájom nebytových  
   priestorov na Hlavnej ul. �.9, Záhorská Ves /bývalé vojenské kasárne)
   od 1.1.2009 za cenu dohodou. 
 
        Za: 6 poslancov 
 
 
 
 
 



Uznesenie �.123/08 – OZ nesúhlasí, aby sa obecné pozemky predávali. Žiados� pani  
   Beutelhauserovej Márii o odkúpenie 2 ha z obecného pozemku  
   4318/29 lokalita Hogáv sa zamieta. 
 
      
        Za: 5 poslancov 
        Zdržal sa:1 poslanec (p.Hanzlovi�) 
 
Uznesenie �. 124/08 – OU súhlasí, aby s prostriedkov kultúrnej komisie boli poskytnuté 
   finan�né  prostriedky do 10.000,-Sk na dofinancovanie Zvonice 
   po predložení písomnej žiadosti a vy�íslení finan�ných prostriedkov. 
 
        Za: 6 poslancov 
 
Uznesenie �. 125/08 – OZ berie na vedomie písomné vzdanie sa mandátu poslanca  
   p. Hanzlovi�a 
        
        Na vedomie: 5 poslancov 
 
Uznesenie �.126/08 – OZ berie na vedomie a súhlasí s prijatými uzneseniami 
 
 
        Za: 6 poslancov 
  
 
Zapísala: Ing. Lednická 
 
 


