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Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 06.05.2013

Uznesenie č. 42/2013 - OZ schvaľuje bezplatný prevoz kompou občanov s trvalým pobytov
v obci Záhorská Ves. Vydávanie nových preukazov pre občanov je nad'alej
podmienené splnením všetkých podmienok pre jeho vydanie a platnost' nových
preukazov je stanovená na obdobie od 01.07.2013 do 30.06.2014. Poplatok za
vystavenie preukazu je 3 E. Od poplatku sú dôchodcovia oslobodení.

Zodpovedný: starosta obce Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala, p. Malíková!
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie č. 43/2013 - OZ schvaľuje na základe žiadosti Mažoretkového súboru MEReI
preplatenie autobusovej dopravy a preplatenie výdavkov na občerstvenie na
Medzinárodnom finále v Prahe dňa 26.05.2013 v hodnote 1.000 E.

Zodpovedný: starosta obce
Za: 6 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala, p.Malíková!
Zdržal sa: l lp. VajdečkaJ
Proti: O

Uznesenie č. 44/2013 - OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti - rodinný dom s
príslušenstvom na ul. Stupavská Č. 197, Záhorská Ves, v katastrálnom území obce Záhorská
Ves, ktorého vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO: 305219, zastúpená starostom obce
JUDr. Borisom Šimkovičom vedenom na LV Č. 1097 par. Č.3802/1 sa odpredáva:
al pozemok par. Č.3802/1 vo výmere 435 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
bi rodinný dom s.č. 197, par.č. 3802/1, druh stavby - rodinný dom
podľa vypracovaného znaleckého posudku Č.53/2013, vypracovaného znalcom z odboru
stavebníctva Ing. Iveta Grebáčová STATUS Plus zo dňa 8.4.2013 za 13.500 EUR slovom
Trinást'tisícpät'sto Eur kupujúcim:
Rastislav Uherek, rod. Uherek, nar. 02.01.1976, r.č. trvale bytom Hlavná Č.
105130, 900 65 Záhorská Ves
a Monika Uherková, rod. Beštendiková, nar. 21.06.1976, r.č. , trvale bytom
Továrenská Č.379, 900 66 Vysoká pri Morave podľa § 9a ods. 8, písm. el zák. Č. 138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
z dôvodu nadbytočnosti majetku a efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov získaných
z predaja.
Zodpovedný: starosta obce

Za: 5 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala, p.Malíková!
Zdržal sa: 2 poslanci lp. Biesik, p. Hanzlovičl
Proti: O

Uznesenie č. 45/2013 - OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti - rodinný dom s
príslušenstvom na ul. Družstevná Č.202, Záhorská Ves, v katastrálnom území obce Záhorská
Ves, ktorého vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO: 305219, zastúpená starostom obce
JUDr. Borisom Šimkovičom vedenom na LV Č. 1097 par. Č.379911 sa odpredáva:
al pozemok par. Č. 3799/1 vo výmere 392 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
bI rodinný dom s.Č. 202, par.č. 3799/1, druh stavby - rodinný domd~--



dľa vypracovaného znaleckého posudku č. 54/2013, vypracovaného znalcom z odboru
stavebníctva Ing. Iveta Grebáčová STATUS Plus zo dňa 8.4.2013 za 12.300 EUR slovom
Dvanásťtisíctristo Eur kupujúcim:
Emília Vasko vá, rod. Šišuláková, nar. 17.05.1961, r.č. - ,trvale bytom Družstevná
č. 202/5, 900 65 Záhorská Ves
podľa § 9a ods. 8, písm. el zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,
z dôvodu hodného osobitného zretel'a z dôvodu nadbytočnosti majetku a efektívnejšieho
využitia finančných prostriedkov získaných z predaja.
Zodpovedný: starosta obce

Za: 6 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci Ip.Nechala, p.Malíková/
Zdržal sa: O
Proti: l poslanec lp. Hanzlovičl

Uznesenie č. 46/2013 - OZ schval'uje odpredaj nehnuteľnosti - rodinný dom s
príslušenstvom na ul. Pol'nej č. 308, Záhorská Ves, v katastrálnom území obce Záhorská Ves,
ktorého vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO: 305219, zastúpená starostom obce JUDr.
Borisom Šimkovičom vedenom na LV č. 1097 par. č. 559 sa odpredáva:
al pozemok par. č. 559 vo výmere 137 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
bi rodinný dom s.č. 308, par.č. 559, druh stavby - rodinný dom
podľa vypracovaného znaleckého posudku č~52/2013, vypracovaného znalcom z odboru
stavebníctva Ing. Iveta Grebáčová STATUS Plus zo dňa 8.4.2013 za 7.500 EUR slovom
Sedemtisícpäťsťo Eur kupujúcim:
Jozef Zeman, rod. Zeman, nar. 17.9.1961, r.č. , trvale bytom Poľná č. 308/8,
900 65 Záhorská Ves
a Kvetoslava Zemanová, rod. Danihelová, nar. 9.1.1962, r.č. , trvale bytom
Poľná č. 308/8, 900 65 Záhorská Ves
podľa § 9a ods. 8, písm. el zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,
z dôvodu hodného osobitného zretel'a z dôvodu nadbytočnosti majetku a efektívnejšieho
využitia finančných prostriedkov získaných z predaja.
Zodpovedný: starosta obce

Za: 5 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci /p.Nechala.p.Malíková/
Zdržal sa: O
Proti: 2 lp. Danihel, p. Hanzlovičl

Uznesenie č. 47/2013 - OZ schval'uje návrh, že všetky ponuky práce v hodnote nad 400 €
bude schvaľovať finančná komisia, ktorá bude následne OZ informovať vždy na najbližšom
zasadnutí.
Zodpovední: p. Biesik, p. Matejov, M. Danihelová lfinančná komisia!

Za: 5 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala, p.Malíková/
Zdržal sa: O
Proti: 2 poslanci lp. Hanzlovič, p. Matejovi



~
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~~nie č. 48/2013 - OZ schval'uje prijaté uznesenia. Počet: 6

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala, p. Malíková!
Zdržal sa: O
Proti: O

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth
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