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Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.04.2015 

 

Uznesenie č. 20/2015 – OZ schvaľuje členov preventívnych skupín s zmysle § 24 zákona NR 

SR Z.z. o ochrane pred požiarmi obce.                                                                                                                       

zodpovedný: starosta obce                                       

Za:  8 poslancov                                                                            

Proti: 0 poslancov                                                          

Zdržal sa: 0 poslancov                                                  

Neprítomný:  1 poslanec /p. Annušová/     

Uznesenie č. 21/2015 – OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou občanov s trvalým pobytom 

v obci Záhorská Ves. Vydávanie nových preukazov pre občanov je naďalej podmienené 

splnením všetkých podmienok pre jeho vydanie a platnosť nových preukazov je stanovená na 

obdobie od 01.07.2015 do 30.06.2016. Poplatok za vystavenie preukazu je 3 €. Od poplatku 

sú dôchodcovia oslobodení.                                                                                                           

zodpovedný: starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Za: 8 poslancov                                                                            

Proti: 0 poslancov                                                          

Zdržal sa: 0 poslancov                                                  

Neprítomný: 1 poslanec /p. Annušová/   

Uznesenie č. 22/2015 – OZ schvaľuje, aby v Materskej škôlke pokračovalo interkulturálne 

vzdelávanie nemeckého jazyka so spoluúčasťou obce vo výške 5%.                                     

zodpovedný: starosta obce 

Za: 8 poslancov                                                                            

Proti: 0 poslancov                                                          

Zdržal sa: 0 poslancov                                                   

Neprítomný: 1 poslanec /p. Annušová/   

Uznesenie č. 23/2015 – OZ schvaľuje zámer:                                                                                                                     

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje zámer dať do prenájmu majetok obce podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení p. Juria Ján, bytom ul. Záhumenská          

č. 59, 900 31 Stupava na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou, a to pozemok:                                                                                                                                  

– parc. registra „C“ č. 11354/3 /celková výmera 9576 m2/ o výmere 5000 m2, druh pozemku 

lesná pôda za cenu 1 Eur/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nájomca 

vybuduje na vlastné náklady prístupovú cestu k pozemku a zabezpečí počas nájmu 

bezpečnostný režim v lese a na priľahlých pozemkoch a obnoví  les výsadbou nových 

mladých stromov.      

zodpovedný: starosta obce 

Za: 8 poslancov                                                                               

Proti: 0 poslancov                                                          

Zdržal sa: 0 poslancov                                                   

Neprítomný: 1 poslanec /p. Annušová/   
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Uznesenie č. 24/2015 – OZ zamieta Žiadosť na prenájom priestorov v budove bývalej KWS 

p. Jurajovi Bínovi a p. Pavlovi Kožíkovi.                                                                                                                     

zodpovedný: starosta obce 

Za: 7 poslancov                                                                            

Proti: 1 poslanec /p. Pupík/                                                          

Zdržal sa: 0 poslancov                                                   

Neprítomný: 1 poslanec /p. Annušová/   

Uznesenie č. 25/2015 –  OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 5. 

Za: 8 poslancov                                                                            

Proti: 0 poslancov                                                          

Zdržal sa: 0 poslancov                                                   

Neprítomný: 1 poslanec /p. Annušová/   

 

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth                                                                                    


