
Uznesenia zo zasadnutia OZ, konané d a 7.2.2011 
 
 
Uznesenie . 1/11 – zloženie s ubu poslanca OZ p. Grujbára Jozefa 
 
Uznesenie .2/11 – OZ sa rozhodlo, že zápisnice zo zasadania OZ budú písa  striedavo 
poslanci pod a abecedného poriadku 
 
 
       Za: 7 poslancov 
       Proti: 2 /Hanzlovi , Grujbár/ 
 
Uznesenie .3/11 – V súvislosti s odsúdeniahodným správaním poslanca OZ Františka 
Hanzlovi a  vo i starostovi obce (slovnými urážkami) v ase pohrebu pána Chválu d a 
20.1.2011 sa poslanci OZ Záhorská Ves dištancujú od konania poslanca OZ, menovite (M. 
Vajde ka, P. Biesik, D. Brukkerová, P. Danihel, J. Grujbár, G. Malíková, P. Matejov, S. 
Nechala). Poslanec F. Hanzlovi  svojím správaním znevážil svoj poslanecký mandát, 
poškodil image Obecného zastupite stva a vykonal verbálny útok na verejného inite a – 
starostu obce. V prípade opakovanie znevažujúcej innosti poslanci navrhujú rieši  situáciu 
trestnoprávnym konaním. 
 
 
       Za: 8 poslancov 
       Proti: 1 Hanzlovi  
 
Uznesenie . 4/11 – OZ zrušuje uznesenie .7/2010 o vymenovaní obecnej rady z dôvodu, že 
uznesenie je v rozpore so zákonom 369/1990 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov 
a nahrádza sa novým uznesením, ktoré znie: OZ zria uje obecnú radu v zložení: p. Vajde ka 
Miroslav poslanec zástupca starostu, PhDr. Darina Brukkerová, poslanky a  predsedky a 
kultúrno-športovej komisie, Biesik Peter poslanec predseda finan nej komisie o predstavuje 
1/3 zvolených poslancov. Na obecnej rade sa budú zú ast ova  JUDr. Boris Šimkovi , Ing. 
Lednická Alica. 
 
 
       Za: 9 poslancov 
 
Uznesenie .5/11 – OZ súhlasí s predloženým plánom kontrolnej innosti za I. polrok 2011  
 
       Za: 9 poslancov 
 
Uznesenie .6/11 -  OZ schva uje návrh starostu na vydanie bezplatných preukazov cez 
kompu od 1.7.2011 za týchto podmienok: 
1. vyda  preukazy na dobu od 1.7.2011 do 31.12.2011, ktoré budú obsahova  meno 
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, fotografiu, íslo ob ianskeho preukazu. Preukazy po 
predložení fotografii budú vyhotovené na obecnom úrade za poplatok 3,- 
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 bude 

neprenosný a bude plati  spolu s ob ianskym preukazom. 
2. Preukazy budú vyhotovené len tým ob anom, ktorí budú sp a  tieto podmienky:  
- budú ma  trvalé bydlisko v Záhorskej Vsi 
- budú ma  zaplatené dane a poplatky za rok 2011 
- majú vyrovnané staré dlhy za predchádzajúce roky  



- majú vybudované žumpu a túto pravidelne vyvážajú ( výnimku majú len obyvatelia 
s vlastnou certifikovanou isti kou)   
- obyvatelia ,ktorí nemajú vybudovanú žumpu prispievajú minimálne 21,-

� � � ne za 
zne istenie životného prostredia. 
- neporušujú morálku a medzi udské vz ahy 
 
       Za: 8 poslancov 
       Proti: 1 Hanzlovi  
 
Uznesenie . 7/11 – OZ schva uje odme ovací poriadok a súhlasí, aby odmeny poslancom 
boli vyplácané nasledovne: 

- zasadania obecného zastupite stva 20,-
�
 

- zasadanie komisii 5,-
�
 

- zasadanie obecnej rady 5,-e 
- podpredseda starostu 33,-
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       Za: 6 poslancov 
       Zdržali: 2 Brukkerová, Danihel 
       Proti: 1 Hanzlovi   
 
Uznesenie . 8/11 – Predsedovia komisii predložia plán innosti na rok 2011 (stavebná 
komisia, životné prostredie) 
 
       Za: 9 poslancov 
 
Uznesenie . 9/11 – OZ súhlasí, aby priestory o rozlohe 49,32 m2 v budove KWS boli 
prenajaté firme EURO – KP, s r.o. pán Kotyra Milan. Nájomne 130,-

��� �	� 
ne, zálohy na 

služby 50,-
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ne – tieto budú vyú tované pod a skuto nosti. Nájomná zmluva 
s konkrétnymi podmienkami bude obecným úradom vyhotovená k 1.3.2011. 
 
       Za: 8 poslancov 
       Zdržal: 1 Hanzlovi  
 
Uznesenie .10/11 – OZ súhlasí, aby otváranie obálok cenové ponuky odkúpenie 
nehnute nosti zapísanej na LV . 1097, Hlavná 9, Záhorská Ves bolo vykonané na zasadaní 
obecného zastupite stva 7.2.2011 za ú asti všetkých poslancov 
 
       Za: 9 poslancov 
 
Uznesenie . 11/11 – OZ súhlasí, aby bola otvorená len obálka advokáta Rawi Karkabi a Dr. 
Lotof Karkaby, ktorá došla 31.1.2011 do 10.00 hod. Obálka bez uvedenia odosielate a došla 
31.1.2011 o 10.20 hod, ím boli nedodržané podmienky sú aže. 
Kontrolórka upozor uje, že otvorenie druhej obálky by bolo v rozpore so zákonom. Hlasova  
sa bude len o obálke doru enej do 10.00 hod. 
 
       Za: 8 poslancov 
       Proti: 1 Brukkerová 
 
 
 



Uznesenie . 12/11 – po otvorení cenovej ponuky pána Rawi Karkabiho a Lotofa Karkabyho 
OZ súhlasí s odpredajom formou verejnej obchodnej sú aže predmetnej nehnute nosti za 
ponúkanú sumu 100.000,-
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       Za: 5 poslancov 
       Proti: 4 Biesik, Matejov, Nechala,   
        Hanzlovi  
 
Uznesenie .13/11 – OZ žiada kupujúcich nehnute nos  uvedenú v uznesení 12/11, aby sumu 
100.000,-

�
 zložili u notára do 48 hodín, resp. na ú et OcÚ, alebo priamo na ú et pri podpise 

zmluvy. 
 
       Za: 5 poslancov 
       Zdržali: 4 Biesik, Matejov, Nechala, 
             Hanzlovi  
 
Uznesenie .14/11 – OZ berie správu kontrolóra o prevádzke multifunk ného ihriska na 
vedomie 
 
       Za: 8 poslancov 
       Zdržal 1 Hanzlovi  
 
Uznesenie . 15/11 – OZ berie správu kontrolóra „Vyhodnotenie kontrolnej innosti za rok 
2010“ na vedomie 
 
       Za: 9 poslancov 
 
Uznesenie . 16/11 – OZ súhlasí, aby obálky s ponukami kamerového systému boli otvorené 
na OZ 7.2.2011 za ú asti všetkých poslancov 
 
       Za: 9 poslancov 
 
Uznesenie . 17/11 – OZ súhlasí, aby bol vypracovaný projekt kamerový systém pracovníkmi 
obecného úradu. OZ súhlasí so spoluú as ou obce vo výške minimálne 20% skuto ných 
výdavkov. Poveruje starostu obce, aby projekt podal v termíne do 11.2.2011 a prehlásil, že 
obec má na spolufinancovanie zabezpe ené minimálne 20% finan ných prostriedkov t.j. 
2.210,-
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       Za: 9 poslancov 
 
Uznesenie . 18/11 – OZ schva uje za vedúceho kontrolnej skupiny . 1 Petra Matejova 
a vedúceho kontrolnej skupiny .2 Zd nka Martinca na obdobie od 1.3.2011 do 31.12.2014. 
 
       Za: 8 poslancov 
       Zdržal: 1 Matejov 
 
Uznesenie . 19/11 – OZ schva uje kontrolnú skupinu .1 v zložení Matejová Alica, 
Bartalský Ivan, kontrolnú skupinu .2 Grujbár Stanislav, Hanzlovi  Miroslav 
 
       Za: 9 poslancov 
 



Uznesenie . 20/11 – OZ schva uje Dodatok .1 k VZN .1/2008 O požiarnom poriadku obce 
Záhorská Ves 
 
       Za: 9 poslancov 
 
Uznesenie . 21/11 – OZ súhlasí, aby dlh pána Sestrienku za neuhradené nájomné od 7/2009 
do 1/2010 v sume 503,64-
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 dôvodu, že vykonával práce, ktoré 

nemal v pracovnej náplni. 
 
       Za: 6 poslancov 
       Zdržali: Malíková, Biesik, Hanzlovi  
 
Uznesenie .22/11 – OZ ukladá stavebnej komisii prešetri  žiados  p. Tomáša Orosziho 
o zabezpe enie pouli ného osvetlenia na Po nej ulici a zárove  prešetri  ústnu žiados  p. 
Schneiderovej o zavedenia osvetlenie pri bytových jednotkách 
 
       Zodpovedný: predseda stavebnej komisie 
       Termín do 7. marca 2011  
       Za: 9 poslancov 
 
Uznesenie .23/11 – OZ prerokovalo žiados  pána Prušku o spolufinancovanie vybudovania 
oplotenia medzi obecným pozemkom a pozemkom p. Prušku. S predloženého rozpo tu  obec 
zakúpi stavebný materiál do výšky 29% t.j. maxim. 500,-

�
 

Ukladá sa finan nej komisii vypracova  rozpo tové opatrenie na zabezpe enie 
spolufinancovania  
 
       Zodpovedný: predseda finan nej komisii 
       Termín: do 7. marca 2011  
       Za: 7 poslancov 
       Zdržal: 2 Brukkerová, Hanzlovi  
 
Uznesenie .24/11 – OZ súhlasí s prijatými uzneseniami 
 
       Za: 9 poslancov 
  
 
        
Zapísala: Ing. Lednická Alica 
   


