
Uznesenia Obecného zastupite stva zo d a 05.11.2008 
 

 
Uznesenie �. 127/08 – OZ berie na vedomie správu kontrolórky o �erpaní rozpo�tu za ¾ roka  

2008. Ukladá starostovi obce urgova� nenaplnené príjmy a sledova�                       
dodržiavanie výdavkov. OZ súhlasí, aby rozpo�et DHZ bol upravený- zvýšený o 13 000,–Sk 

a to z položky náklady na povode�. 
                                                                                               Za:  7 poslancov 
 
 
Uznesenie �. 128/08 – OZ berie na vedomie správu kontrolórky – vyú�tovanie dotácií za roky 

2006/2007/2008 za PZ, RS, Mažoretky. 
Ukladá p. Límovej bývalej pokladní�ke Uhranskej Perly, aby doložila chýbajúce doklady 

k vyu�tovaniu, resp. vysvetlila nezrovnalosti. �alej ukladá ú�tovní�ke OÚ, aby vyú�tovania 
dotácií priložila k ro�ným uzávierkam za jednotlivé spolky. 

 
                                                                                                Z : Danihelová, Límová 
                                                                                                Za:  7 poslancov 
 

Uznesenie �. 129/08 – OZ ukladá kontrolórke obce preveri� doklady výdavkov DHZ 
a ochrany osôb. P. poslanec Grujbár predloží kontrolórke obce k nahliadnutiu knihu jázd 

hasi�ského auta. 
 
                                                                                                Za: 7poslancov 
 
 
Uznesenie �. 130/08 – OZ berie správu kontrolórky o starostlivosti o po�nohospodársku pôdu 

a záhrad, aby .Ukladá starostovi obce, aby vyzval obyvate�ov, ktorý sa nestarajú o svoju 
po�nohospodársku pôdu a zaprí�i�ujú  šírenie burín, aby pozemky vy�istili a udržiavali ich 

v �istote. 
                                                                                                Z : starosta 
                                                                                                T : 30.11.2008 
                                                                                                Za:  7 poslancov 
 
 
Uznesenie �. 131/08 – OZ berie na vedomie správu kontrolórky „Preh�ad VZN“ na vedomie. 
 
                                                                                               Za : 7 poslancov 
 
 

Uznesenie �. 132/08 – OZ berie správu o právoplatnosti Komisii o pride�ovaní bytov na 
vedomie. Zárove� dopl�uje kompetenciu tejto komisie o pride�ovaní nebytových priestorov. 

Komisia bude ma� názov“  Komisia pre pride�ovaných nájomných bytov a nebytových 
priestorov“  a bude pracova�  v zložení : p.Pavol Antala, Anna Antali�ová, Ing. Igor Jánoš, 

Adriana Poláková, Ing. Jaroslav Slovák, Jana Soboli�ová, Mgr. Božena Višvaderová. 
 

                                                                                              Za : 7 poslancov 
 
 



Uznesenie �. 133/08 – OZ berie správu kontrolórky o vo�be hlavného kontrolóra obce na  
vedomie. Ukladá starostovi obce vypísa� výberové konanie na funkciu „Hlavný kontrolór 
obce Záhorská Ves“  a zverejni� ju na internete, v miestnom rozhlase a na výveske obce. OZ 
sa uznieslo na podmienkach : 

- výkon práce obec Záhorská Ves 
- úväzok 0,3% 
- vzdelanie vysokoškolské ekonomické  
- prax v odbore kontroly min. 5 rokov  
- znalos� zákonov o ú�tovníctve, zamestnanosti, zákonník 

práce, o výkone praxe vo verejnom záujme, o s�ažnostiach, 
o finan�nej kontrole, OZ, OZ, zákon o obecnom zriadení, 
o majetku obce, o rozpo�tových pravidlách.  

- Hlavný kontrolór nesmie podnika� alebo vykonáva� inú 
zárobkovú �innos� bez súhlasu OZ. 

- Požadované doklady : prihláška, profesný životopis, doklad 
o vzdelaní, odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 

OZ vyhlasuje vo�by 03.12.2008. Prihlášky sa môžu posiela� do 19.11.2008. 
 
                                                                                              Za: 7 poslancov 
                                                                                               
 
Uznesenie �. 134/08 – OZ súhlasí, aby firme ZSVP Stopa..., bol poskytnutý pozemok LV �. 
1907 parcela �.1628 – 1,2 ha obecný pozemok na ú�el zriadenia Biostanice za podmienok, 

ktoré si ur�í v zmluve obec. 
 

 
                                                                                                     Za: 6 poslancov 
                                                                                                    Proti : 1 Klíma 
 
Uznesenie �. 135/08 – starosta obce uloží pracovníkom kompy, aby pri preprave nákladných 

vozidiel vyberali poplatky pod�a technického preukazu za najvyššiu prípustnú celkovú 
hmotnos� do 3,5t a nad 3,5t bez oh�adu na náklad. 

 
                                                                                                      Za : 7 poslancov 
 
 
Uznesenie �. 136/08 – OZ ukladá starostovi obce, aby VZN ktoré budú platné od 01.01.2009 

boli vyvesené na 14 dní na vývesnom mieste a predložené na schválenie 03.12.2008 
 
 

                                                                                                     Za: 7 poslancov 
 
 
Uznesenie �. 137/08 – OZ schva�uje zria�ovaciu listinu Obecnej knižnice. 
  

                                                                    Za : 7 poslancov 
Uznesenie �. 138/08 – OZ schva�uje štatút Obecnej knižnice.  
 
                                                                                                      Za : 7 poslancov 
 



Uznesenie �. 139/08- OZ schva�uje knižni�ný a výpoži�ný poriadok Obecnej knižnice. 
 
                                                                                                     Za : 7 poslancov 
 
Uznesenie �. 140/08 – OZ schva�uje menovací dekrét p.Vlasty Šimuni�ovej. 
 
                                                                                                     Za : 7 poslancov 
                                                             
 
Uznesenie �. 141/08 – OZ súhlasí, aby sa obec stala osobitným príjemcom sociálnych dávok 

za obyvate�ov. 
 

                                                                                                      Za : 7 poslancov 
 
 
Uznesenie �. 142/08 – OZ schva�uje VZN �.3/2008.  
 
                                          
                                                                                                       Za: 7 poslancov 
 
Uznesenie �. 143/08 – OZ schva�uje VZN �.4/2008 
 
                                                                                                       Za : 7 poslancov  
                                                                                                        
 
Uznesenie �. 144/08 – OZ schva�uje úpravu rozpo�tu : 

- zvýšenie rozpo�tu na školské byty výmena okien +             
15 000,-Sk 

- zvýšenie rozpo�tu na okná zdravotného strediska +           
181 000,–Sk 

a zárove� o tieto �iastky upraví, zníži rozpo�et rozšírenie vodovodu. K uzneseniu sa pripája 
ví�azná ponuka výberového konania.   
                  
                                                                                                      Za : 7 poslancov 
 
Uznesenie �.  145/08 – OZ ukladá, aby p.Poláková správca bytov 21 BJ zabezpe�ila opravu 
požiarneho vodovodu Hlavná 31/A.  
                                                              
                                                                                                      T : ihne� 
                                                                                                      Z: p. Poláková 
 
Uznesenie �.   146/08 OZ súhlasí s prijatými uzneseniami. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Lednická  
 
 
D�a: 05.11.2008 
 



                                                        
  
                                                        
                                                        


