
Uznesenia  zo  zasadnutia  OZ d a 06.02.2008ň

Uznesenie  . 17/08  -   OZ súhlasí,  aby  riadite ku  príspevkovej  organizácieč ľ  
Jeseň

života,  Záhorská  Ves  vykonávala  od  01.02.2008  pani  
Libuša  Schneiderová

Za: 9  poslancov

Uznesenie  . 18/08  -   OZ schva uje  správu  kontrolóra  obce  oč ľ  kontrolnej  
innosti  za  č

rok  2007.

Za: 9  poslancov

Uznesenie  . 19/08  -   OZ súhlasí,  aby  2  byty  vč  21BJ boli  pridelené  pod aľ  
rozhodnu tia  
 bytovej  komisie:

1. Radovan  Klas,  Vysoká  pri  Morave   
2. Peter  a  Dagmar  Lébroví,  Záhorská  Ves

Náhradníci:

1. Andrea  Gbelská,  Záhorská  Ves
2. Radek  Létal,  Záhorská  Ves

Za: 4  poslanci
Proti:  4  poslanci  

                                                                                              (Klíma,  Límová,  
Borecká,  Grujbár)

Zdržal  sa:  1  poslanec  
(Soboli )č

O pridelení  2  bytov  rozhodol  starosta  obce,  nako ko  je  zato,  že  byty  sa  majúľ  
pride ova  rodinám  sľ ť  de mi!ť

Uznesenie  . 20/08  – č Starosta  obce  pripraví  zmluvy  a projekt  výstavby  
s  firmou  V.I.S.,

Bratislava  o vybudovaní  kanalizácie  a  výstavby  bytov.  Po 
vyhotovení  zvolá  mimoriadne  zastupite stvo,  ktoré  posúdiľ  
– schváli  – neschváli  zmluvy.

T: 15.02.08  o 16.30  hod.
Za: 9  poslancov

Uznesenie  . 21/08  – č OZ súhlasí,  aby  zmluvy  boli  pripravené  nasledovne:  
predaj  zastavanej



 plochy  á  70,-  Sk/m 2  +  dva  3- izbové  byty  do  vlastníctva  
obce.

Za: 9  poslancov

Uznesenie  . 22/08  –  OZ súhlasí,  aby  na  exkurziu  do  Nemecka  na  návštevuč  
bioplynnových

staníc  išli  poslanci  a  p.  starosta  na  náklady  ZSVP Stupava,  
s.r.o.  

Za: 9  poslancov

Uznesenie  . 23/08  –  OZ súhlasí,  aby  vč  priestoroch  stomatologickej  
ambulancie  boli

vymenené  vyhrievacie  telesá  v priebehu  1.  polroka  2008  . 
Výmena  okien  bude  riešená  a  zahrnutá  do  rozpo tu  obceč  
na  rok  2009.  Finan ná  komisia  pripraví  návrh  zmenyč  
rozpo tu.  č

Za: 9  poslancov

Uznesenie  . 24/08  – OZ súhlasí,  aby  bola  vykonaná  realizácia  rozšíreniač  
vodovodnej

prípojky  na  ulici  Cintorínska,  Pivni ná  ač  as  Malej  uli kyč ť č  
v druhom  polroku  2008.  

Za: 9  poslancov

Uznesenie  . 25/08  – OZ súhlasí,  aby  priestory  colnice  na  celom  prvomč  
poschodí  boli  dané  do

výpoži ky  Spolku  Uhranská  Perla  za  ú elom  zriadeniač č  
Uhranského  múzea.  Pani  Poláková  vypracuje  zmluvu  
o výpoži ke  do  17.02.2008.  č

Za: 9  poslancov

Uznesenie  . 26/08  -   OZ súhlasí,  aby  pri  príležitosti  životného  jubilea  60č  
rokov  Mgr.

Anastázie  Šimkovej  – riadite ky  ZŠ, bol  zakúpený  darľ  
v hodnote  do  5  tisíc  Sk.

Za: 9  poslancov

Uznesenie  . 27/08  – OZ súhlasí,  aby  do  školskej  rady  vč  ZŠ boli  delegovaní  p.  
Soboli ,  p.č
 Matejov.

Za: 7  poslancov
Zdržali  sa:  2  poslanci  
(Matejov,  Soboli )č



Uznesenie  . 28/08  – OZ súhlasí,  aby  do  finan nej  komisie  bola  delegovaná  p.č č  
Patriková  Jana.  

Predsedom  finan nej  komisie  bude  p.  Klíma.  Komisia  budeč  
pracova  vť  zložení  p.  Klíma,  p.  Grujbár  a  p.  Patriková.  

Za: 7  poslancov
Zdržali  sa:  2  poslanci
(Patriková,  Klíma)

Uznesenie  . 29/08  – OZ súhlasí,  aby  Obecná  rada  pracovala  vč  zložení  p.  
Klíma,  p.  Soboli  č

a p.  Nerád.

Za: 7  poslancov
Zdržali  sa:  2  poslanci
(Soboli ,  Nerád)č

Uznesenie  . 30/08  – OZ súhlasí,  aby  na  preventívne  prehliadky  rodinnýchč  
domov  boli

zakúpené  knihy  v po te  120  ks,  nákup  zabezpe í  p.č č  
Grujbár.  Knihy  budú  ú tované  zč  rozpo tu  tla ivá  obce.č č

Za: 9  poslancov

Uznesenie  . 31/08  – OZ ukladá  pani  Polákovej,  aby  zvolala  rokovanieč  
projektanta,  

stavebného  dozora,  dodávate a  dverí  aľ  dodávate a  stavbyľ  
21BJ do  15.02.2008  oh adom  vchodových  dverí.ľ

Za: 9  poslancov

Uznesenie  . 32/08 -  OZ súhlasí  sč  prijatými  uzneseniami.

Za: 9  poslancov

Z
apísala:  Ing.  Lednická
D a: 06.02.2008ň


