
Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného d a 02.12.2009 
 
 
Uznesenie . 117/2009 – OZ súhlasí, aby zoznam neplati�ov nájomného a poplatkov za 
vyú�tovanie energií bol vyvesený na obecnej tabuli. 
 
         Za: 8 poslancov 
          
 
Uznesenie . 118/2009 – OZ schva�uje Dodatok �. 1 k VZN obce �. 06/2006 o pride�ovaný 
nájomných bytov.  
 
         Za: 8 poslancov 
 
Uznesenie . 119/2009 – OZ súhlasí, aby návrh Dodatku �. 2 k VZN obce �. 06/2006 
o pride�ovaný nájomných bytov bol vyvesený na 15 dní na obecnej tabuli.  
 
         Za: 8 poslancov 
 
Uznesenie . 120/2009 – OZ súhlasí, aby návrh VZN obce o  ur�ení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na  žiaka škôl a školských zariadení na území obce Záhorská Ves bol 
vyvesený 15 dní na obecnej tabuli. 
 
 Za: 8 poslancov 
 
Uznesenie . 121/2009 - OZ súhlasí, aby návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 bol vyvesený na 
obecnej tabuli 15 dní bez zmeny roku 2009. 
 
         Za: 8 poslancov 
 
Uznesenie . 122/2009 – OZ súhlasí, aby p. Pavlovi Kla�anskému, bytom Bratislava bol 
odpredaný pozemok parc.�. 4318/102 o výmere 462 m2 za celkovú sumu 11 502 
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sumy je do 30.06.2010.    
 
         Za: 8 poslancov 
 
Uznesenie . 123/2009 – OZ vyzýva pána Romana Mošovského na základe podanej žiadosti 
o kompenzáciu nákladov, aby oznámil obecnému úradu termín ukon�enia drobnej stavby. Po 
tomto termíne starosta obce, poslanci a kontrolór obce vykonajú obhliadku objektu a posúdia 
oprávnenos� nákladov a k žiadosti sa vyjadria.    
 
         Za: 8 poslancov 
 
 
Uznesenie . 124/2009 – OZ súhlasí, aby VZN obce �. 03/2008 o výške príspevku na 
�iasto�nú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zria�ovate�skej pôsobnosti 
obce Záhorská Ves bola výška príspevku v § 2 ods.1 bol zmenená na výšku 8 
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         Za: 8 poslancov 
        



 
Uznesenie . 125/2009 -  OZ súhlasí, aby návrh rozpo�tu na rok 2010 po doplnení zmien: 
dotácia Jese� života n.o. upravené na sumu 3 124 
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o pohár starostu obce  DHZ, 500 
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žoretky a 331,94 
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ZERO bol vyvesený 15 dní na obecnej tabuli a následne predložený na OZ na schválenie. 
 
 
        Za: 8 poslancov 
        Zdržal: 1 poslanec (Matejov) 
 
Uznesenie . 126/2009 -  OZ schva�uje odmenu starostovi obce a kontrolórke obce vo výške 
dvoch mesa�ných platov.  
 
         Za: 9 poslancov 
 
 
Uznesenie . 127/2009 – OZ súhlasí s prijatými uzneseniami. 
 
         Za: 9 poslancov 
 
 
 
Zapísala: Ing. Lednická Alica 
 
             


