
Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.4.2011 

 

 

Uznesenie č. 50/2011 – OZ ruší uznesenie č. 55/2009 zo dňa 3.6.2009 ohľadom predaja 

      časti obecného pozemku parc. č. 702/3 

 

 

        Za: 7 poslancov 

 

Uznesenie č.51/2011 – OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku vedenom na LV č. 1097 parc.  

     č. 702/3 ostatné plochy, ktorej vlastníkom je obec Záhorská Ves,  

     zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom, IČO: 305219 

     o výmere 13 m2, do parc. č. 195/18 podľa geometrického plánu  

     28/2008, ktorý vyhotovil Ing. Stanislav Pavelka za sumu, ktorá bola  

     určená znaleckým posudkom vo výške 6,64-€/m2 celková suma  

     86,32-€ kupujúcim Karol Klenko a manž. Dominika obaja bytom Dlhá 

    442/16, 900 65 Záhorská Ves. Náklady spojené s prepisom hradí  

     kupujúci.  

 

 

        Za: 7 poslancov 

 

Uznesenie č.52/2011 – OZ súhlasí s predĺžením Dodatku č.1 k zmluve o dielo  

     na prevádzkovanie pohrebiska v Záhorskej Vsi zhotoviteľa Roberta 

     Dinuša, Hlavná 89/43, Vysoká pri Morave. V dodatku č.3 k zmluve                           

     sa doba plnenia stanovuje na dobu od 1.1.2011 do 31.12.2014. 

 

        

        Za: 7 poslancov 

 

Uznesenie č.53/2011 – OZ súhlasí s Prílohou č. 3 k VZN č.2/2010 Sadzobník poplatkov 

     za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi, kde sa 

     čl. 2 sadzobník poplatkov dopĺňa: 

     - poplatok za ohlásenie každej drobnej stavby    10-€ 

                                      - vyrúbenie pokút za neohlásenie drobnej stavby podľa stavebného

        zákona.  

 

        Za: 7 poslancov 

 

Uznesenie č.54/2011 – OZ ruší uznesenie č. 45/2011 ohľadom presťahovania knižnice do 

     priestorov bývalej KWS. Miestna knižnica zostáva v pôvodných  

     priestoroch. Priestor v budove KWS – stredná miestnosť sa využije                    

     na fitnescentrum. 

 

        Za: 6 poslancov 

                   Zdržal sa:1 poslanec /p.Matejov/

   

 

 

 



Uznesenie č. 55/2011 –  po otvorení cenovej ponuky Kataríny Klasovej, Stupavská 8/257, 

       Záhorská Ves, ktorá bola zaevidovaná dňa 18.4.2011 o 9.57 hod 

                                       pod č. 1328/11 na odkúpenie nehnuteľnosti Hlavná 9/228, Záh.Ves 

       formou verejnej obchodnej súťaže OZ nesúhlasí s odpredajom                     

       z dôvodu nesplnenia podmienok. 

 

        Za: 7 poslancov 

 

 

Uznesenie č.56/2011 – OZ ukladá starostovi obce vypísať novú verejnú obchodnú súťaž 

     na predaj budovy bývalých kasárni Hlavná 9/228, Záh.Ves 

     od 19.4.2011 na dobu 15 dní a zverejniť ju na web stránke obce, 

     obecnej tabuli. V podmienkach verejnej súťaže je potrebné uviesť  

                           - ponuku treba priniesť v zalepenej obálke „Neotvárať“ do 3.5.2011  

                                        do 10.00 hod. 

                                      - navrhovaná suma podľa znaleckého posudku 122.000,-€ 

 

        

        Za: 7 poslancov 

 

Uznesenie č.57/2011 – OZ súhlasí s prijatými uzneseniami 

 

 

        Za: 7 poslancov 


