
Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.11.2015

Uznesenie Č. 80/2015 - OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Záhorská Ves
Č. 2/2015 "Zásady umiestňovania plagátov a iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane".
zodpovedný: starosta obce

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: l poslanec lp. Bajtek/

Uznesenie Č. 81/2015 - OZ po prerokovaní sch vaľ uje podľa § 9 ods.2 pís. a) zákona
č.l381199l Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníctva
nehnutel'nosti zapísanej v Správe katastra Záhorská Ves, okres: Malacky. obec: Záhorská Ves.
k.ú: Záhorská Ves, na liste vlastníctva č.l 097. parcely registra ,.E" evidované na katastrálnej
mape:
Parc. Č. 1628 3812 1112 trvalé trávnaté porasty
Parc.č.1638 583 mC trvalé trávnaté porast)
Parc. Č. 1637 737 m ' trvalé trávnaté porasty
Parc. Č. 1639 2967 rn- ostatná plocha
Parc. Č. 1641/1 1737 mC vodné plochy
Parc. Č. 1642/3 13588 rn- orná pôda
Parc. Č. 1621/1 1715 m:' ostatné plochy
Parc.č.1626/1 526 m2 zastavané plochy a nádvoria
Parc. Č. 1626/2 467 111" zastavané plochy a nádvoria
Parc. Č. 1627 144 mC trvalé trávnaté porasty
Parc. Č. 1640/1 432 rrr' orná pôda
Parc. Č. 1642/2 263 111: zastavané plochy a nádvoria
Parc. Č. 1630 1205m2 orná pôda

formou verejnej obchodnej súťaže. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne do 11.11.2015
2. Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 1l.1l.2015 do 25.1l.20 15 Ido 12.00
hod.! Súťažné návrhy v zalepenej obálke sa budú označovať heslom .,NEOTV ÁRA Ť -
SÚŤAŽNÁ PONUKA NA ODPREDAJ"
3. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú
vyhodnocovať dňa 25.1l.2015 o 12.00 hod. finančnou komisiou.
4. Minimálna kúpna cena je 30.000 eur.
5. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Obecným
zastupitel'stvom Obce Záhorská Ves.
6. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 25 .1l.20 15
7. Kritériom pre posúdenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena.
8. Zásady pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) Kupujúci je povinný uhradiť náklady predstavujúce správny poplatok za podanie
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti;
b) Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti bude podaný až po
zaplatení kúpnej ceny v celosti a ostatných nákladov podľa pís. a);
c)Oprávnenievyhlasovate!'aodstúpiťodzmluvyvpríPa:e:::::kjne~J
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ostatných nákladov podľa pís. a).
d) ostatné náležitosti obchodnej verejnej súťaže budú upravené v súlade s platnými
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Záhorská Ves.

Za: 7 poslancov
Proti: l poslanec lp. Danihel!
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: l poslanec lp. Bajtek/

Uznesenie č. 82/2015 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 2.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: l poslanec lp. Bajtek/

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth
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