
Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 26.05.2016

Uznesenie č. 33/2016 _ OZ schval'uje predloženie ŽoNFP s názvom Zberný dvor _Záhorská
Ves, kód výzvy: OPKZP-POl_SClll-2016-1O s výškou maximálneho celkového
spolufinancovania projektu zo strany žiadatel'a 22.000 Eur z oprávnených výdavkov.
zodpovedný: starosta obce

Za: 7 poslancov
Proti: Oposlancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Pupík, Mgr. Malíková!

Uznesenie č. 34/2016 _ schval'uje Zmluvu o spolupráci obcí Záhorská Ves a Suchohrad na
projekte Zberný dvor - Záhorská Ves.
uodpovedný: starosta obce

Za: 7 poslangev
Proti: Oposlancov
Zdržal sa: Oposlancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Pupík, Mgr. Malíková!

Pripomienkovanie zmluvy:
1. Spolufinancovanie nákladov na vypracovanie žiadosti o NFP vo výške ~.
2. Pri odstúpení od zmluvy nebude obec Suchohrad požadovat' finančné vyrovnanie a
nárokovať si na podiel na majetku.
3. Obec Suchohrad bude využívat' spoločný traktor s vlečkou.
4. Podiel na spolufinancovaní projektu z oprávnených výdavkov predstavuje pre obec
Suchohrad čiastku maximálne vo výške 5.500 Eur.

Uznesenie č. 35/2016 _ OZ schval'uje Zámer predat' majetok obce podl'a § 9a, ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. kupujúcemu: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6,
Bratislava a to pozemok podl'a geometrického plánu č. 122/2016 označený ako:

od pozemku KN _ "C" parc. č. 702/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 10002 m-, na LV č. 1097 k.ú. Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je obec
Záhorská Ves, IČO: 305219, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom
sa odčleňuje do novovytvorenej parc. č. 702/26, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 31 m2

za cenu 30,67-€/m2
, t.j. 950,77 € (slovom devät'stopät'desiat Eur sedemdesiatsedem centov)

podl'a znaleckého posudku číslo 28/2016 z dôvodu hodného osobitného zretel'a, že pozemok
je v projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby "BA-
Záhorská Ves rozkruhovanie TS, VNK, NNK" určený k vybudovanie trafostanice, ktorá je
súčasťou pripravovanej stavby.

Za: 7 poslancov
Proti: Oposlancov
Zdržal sa: Oposlancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Pupík, Mgr. Malíková!
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Uznesenie č. 36/2016 - OZ schval'uje zámer predat' majetok obce podl'a § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. kupujúcemu: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6,
Bratislava a to pozemok podl'a geometrického plánu č. 122/2016 označený ako:

od pozemku KN -"E" parc. č. 702/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 14859
rn", na LV Č. 1097 k.ú. Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO:
305219, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom sa odčleňuje do
novovytvorenej parc. Č. 702/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
24m2

za cenu 30,67-€/m2
, t.j. 736,08 € (slovom sedemstotridsat'šest' Eur osem centov) podl'a

znaleckého posudku číslo 2812016 z dôvodu hodného osobitného zretel'a, že pozemok je
v projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby "BA-
Záhorská Ves rozkruhovanie TS, VNK, NNK" určený k vybudovanie trafostanice, ktorá je
súčast'ou pripravovanej stavby.

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

Uznesenie č. 37/2016 - OZ schval'uje Zámer predat' majetok obce podl'a §9a, ods. 8 písm. b)
zákona 138/1991 Zb. kupujúcemu: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava a
to pozemok podl'a geometrického plánu Č. 1323/20 l O označený ako:

od pozemku KN -"E" parc. č. 694, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1381 m", na
LV Č. 1097 k.ú. Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO: 305219,
zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom sa odčleňuje do
novovytvorenej parc. Č. 694/2, druh pozemku zastavané plochy, výmera 10m2

za cenu 40,-€/m2
, t.j. 400,-€ (slovom štyristo Euro) z dôvodu, že pozemok svojim

umiestnením a využitím tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou pod kioskovou trafostanicou
s označením TS 0073-011 vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
Bratislava.

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

Uznesenie č. 38/2016 - berie na vedomie Správu z kontroly dodržiavania uplatňovania
Všeobecne záväzných právnych predpisov pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok
a faktúr v príspevkovej organizácii Jeseň Života za rok 2014.
zodpovedný: hl. kontrolór obce

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 3 poslanci lp. Pupík, p. Nechala, .
Mgr. Malíková! C ~
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