
Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného d a 3.6.2009                                                                        
Uznesenie �. 51/2009 – OZ berie na vedomie písomné oznámenie p. Klímu Miroslava 

o vzdaní sa mandátu poslanca. 
                                                                                                                 Za: 7 poslancov  
Uznesenie �. 52/2009 – OZ berie na vedomie s ub p. Biesika, ktorý ako náhradník nastupuje 
za pána Klímu.                                                                                        Za: 7 poslancov 
Uznesenie �. 53/2009 – OZ ukladá p. poslancovi Jozefovi Grujbárovi vykona  súpis 
skuto ného stavu ciest do lesov. 
                                                                                                            Za: 7 poslancov 
         Zodp. p. Grujbár 
         Termín do 30.6.2009  
Uznesenie �. 54/2009 – OZ ukladá starostovi obce zisti  záujem  o zatia  neobsadené bytové 
priestory  v 21 BJ na prerobenie na bytovú jednotku. 
                                                                                                           Za: 7 poslancov 
         Zodp. JUDr. Šimkovi
         Termin do 30.6.2009  
Uznesenie �. 55/2009 – OZ  ruší uznesenie OZ . 132/07 z 3.10.2007, ktorým súhlasilo 
s odpredajom 10,2 m2 za 200,– Sk/m2 p. Dominike Klenkovej s podmienkou, že menovaná si 
dá pozemok zamera . Pod a predloženého geometrického plánu má pozemok výmeru 13 m2 
a preto pôvodné uznesenie . 132/07 OZ nahradzuje  uznesením . 55/09, ktoré znie: OZ na 
svojom zasadnutí d a 3.6.2009 uznesením . 55/2009 schva uje predaj asti pozemku 
vedenom na LV . 1097 parc. . 702/3 ostatné plochy, ktorej vlastníkom je obec Záhorská 
Ves, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovi om, I O: 305 219 o výmere 13 m2 
do parc. . 195/18 pod a geodetického plánu 28/2008, ktorý vyhotovil Ing. Stanislav Pavelka 
kupujúcim Klenko Karol, dátum nar. 13.03.1968, manž. Dominike Klenkovej, r. Parajkovej, 
dátum nar. 25.11.1971 bytom Dlhá 442/19, 900 65 Záhorská Ves za 6,64 
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spojené s prepisom pozemku hradí kupujúci.  
         Za: 7 poslancov 
Uznesenie �. 56/2009 –  Starosta obce poveruje hlavného kontrolóra Ing. Lednickú , aby 
preverila výstavbu DHZ. 
         Za: 7 poslancov 
         Termín do 15.07.2009 
         Zodp. Ing. Lednická 
Uznesenie �. 57/2009 – S ažnos  p. R. Mackovi ovej na p. M. Višvádera zaevidovaná ako 
s ažnos   . 4/09 sa pride uje na vykonanie p. starostovi s tým, aby vyzval p. Višvádera na 
vykonanie nápravy ihne , v opa nom prípade mu bude vyrúbená pokuta. 
         Za: 7 poslancov 
        Uznesenie �. 58/2009 -  OZ 
súhlasí, aby pre obyvate ky PO Jese  života bol zakúpený denník SME a týždenník Život.  
                                                                                                         Za: 7 poslancov 
Uznesenie �. 59/2009 -  Vyzva  obyvate ov, ktorí sa nestarajú o záhrady, aby sa starali 
o po nohospodársku pôdu a predchádzali výskytu a šíreniu burín na neobrábaných 
pozemkoch v intraviláne.                                                                  Za: 7 poslancov 
         Zodp. Orgo ová 
         Termín do 30.6.2009 
    
Uznesenie �. 60/2009 – OZ súhlasí so zakúpením vle ky od firmy MULLNER za 2500 
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Ukladá starostovi vykona  presun rozpo tových prostriedkov. 
                                                                                                          Za: 7 poslancov 
         Zodp. starosta 



         Termín do 30.6.2009 
Uznesenie �. 61/09 – OZ ukladá predsedovi stavebnej komisie, aby mesa ne podával správu 
OZ o stave drobných opráv spojených so skládkou materiálu na obecnom pozemku, drobných 
stavbách a dodržiavanie stavebného zákona v obci. 
                                                                                                          Za: 8 poslancov 
         Zodp. p. Nerád 
Uznesenie �. 62/09 – OZ súhlasí s plánom riadnych zasadnutí OZ so zmenou júl 2009 
s presunom na 15.7.2009. Upravuje sa za iatok zasadnutí zo 17.00 hod. na 18.00 a rada zo 
16.00 na 17.00 hod. 
                                                               Za: 8 poslancov  
Uznesenie �. 63/09 – OZ súhlasí so zložením komisií nasledovne: 
Finan ná: Grujbár, Bc. Jane ek, Biesik 
Kultúrna:  PhDr. Brukkerová, JUDr. Repár, Matejov 
Stavebná:  Nerád, Soboli , Borecká 
                                                                                                          Za: 7 poslancov 
         Zdržal sa p. Grujbár  
Uznesenie �. 64/09 – OZ súhlasí , aby lenovia obecnej rady boli predsedovia komisií. 
                                                                                                         Za: 8 poslancov 
Uznesenie �. 65/09 – OZ ukladá kontrolórke obce prehodnoti  nájomnú zmluvu a fakturáciu 
s p. Mošovským. 
                                                                                                         Zodp. Ing. Lednická 
         Termín do 30.6.2009 
Uznesenie �. 66/09 -  OZ berie uznesenia na vedomie 
                                                                                                         Za: 8 poslancov 
Zapísala: Ing. Lednická Alica 
 
             


