
Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 04.02.2013

Uznesenie Č. 6/2013 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly plnenia rozpočtu za
4.štvrťrok 2012.

Zodpovedná: hl. kontrolórka obce Za: 7 poslanco.

Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala.
p. Hanzlovičl

Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie Č. 7/2013 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly hospodárenia a nakladania
s finančnými prostriedkami v ZŠ Záhorská Ves za I.polrok 2012.

Zodpovedná: hl. kontrolórka obce

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala

p. Hanzlovičl
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie Č. 8/2013 - OZ berie na vedomie Záznam z kontroly prevádzky Multifunkčného
ihriska a výber poplatkov za 4. štvrťrok 2012.

Zodpovedná: hl. kontrolórka obce

Za: 7 poslancov
Neprítomná: .2 poslanci lp. Nechala

p. Hanzlovič/
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie Č. 9/2013 - OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2013.
Zodpovedná: hl. kontrolórka obce

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala

p. Hanzlovičl
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie Č. 10/2013 - OZ berie na vedomie Správu o neplatičoch v objekte Bytového domu.
ul. Hlavná č. 31. Záhorská Ves. v osratnvch bytoch a nebytov)'ch priestorov vo
vlastníctve obecného úradu. Zárovei1 OZ poveruje zamestnankY!'lu bytovej politiky
vypracovaním obdobnej správy k 30.06.2013 ajej predložením na najbližšom
zasadnutí OZ po tomto termíne.

Zodpovedná: p. Polákovú Za: 7 poslancov

Neprítomn): 2 poslanci lp. Nechala
p. Hanzlovičl

Zdržal sa: O
Proti: O

----:---

.----



Uznesenie Č. 11/2013 - OZ poveruje starostu obce prejednaním s nájomcami lp. Zemanovou.
p. Vasekovou a p. Uherekoml možnost' odkúpenia si týchto domov a následným
vypracovaním znaleck)'Ch posudko , v prípade súhlasu s ich odkúpením.

Zodpovedn): starosta obce

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala

p. Hanzlovič/
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie Č. 12/2013 - OZ poveruje starostu obce podpísaním Nájomnej zmluvy o prenájme
pozemku 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 parc. č. 339 orná pôda. Podľa geometrického plánu sa z parc.

č. 339 prenajrma parc. č. 339/1 o výmere 4650 m2 nájomcovi Ing. Arch. Barbora Hadrabová.
bytom Gallayova 45, 841 02 Bratislava.

Ročné nájomné vo výške 60.45-EUR na obdobie od 1.1.20 I3 do 31.12.2038.
Zodpovedn): starosta obce

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala

p. Hanzlovičl
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie Č. 13/2013 - OZ schvaruje odpredaj časti obecného pozemku 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. 1521 ostatná plocha o výmere 277 m2. a časf z parc. č. 339 orná pôda
o výmere 6298 m2. Podľa geometrického plánu č. 98/2012 sa odpredáva parc.č. 1521
ostatná plocha o výmere 277 m2 v celosti. a z parc. č. 339 orná pôda sa odpredáva
do novovytvorenej parc. č. 339/2 () \)mere 572 m2. parc. č. 339/4 o výmere 234 m2
a parc. č. 339/5 o výmere 417 m2 v celkovej výmere 1500 rn
za cenu podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 4/2013 zo 11.1.2013

za 3.95-EUR/m2 tj. celková suma 5.900- Eur kupujúcemu Mgr. Viera Hadrabová,
rod. Šalatová. nar. 27.8.1950. bytom Gallayova 45. 841 02 Bratislava
podľa § 9a ods. 8. písm. el zák. č. 138/1991

Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pozemok bude slúžiť ako príjazdová cesta na pozemok a záhrada.

Zodpovedn): starosta obce

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala

p. Hanzlovičl
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie Č. 14/2013 - OZ sch\aruje prenájom nebytov)'Ch priestorov v budove KVS
p. Polákovej Vlaste na prevádzkovanie masážneho salónu. Termín prenájmu od

01.03.2013 za cenu 100 Eurimesial'. K cene budú pripočítané náklady na energie,
komunálny odpad a ostatné služby súvisiace s prenájmom.

Zodpovedná: p. Poláková



Za: 7 poslancov
Neprítomní: .2 poslanci lp. Nechala

p. Hanzlovičl
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie č.IS/20l3 - OZ čiastočne ruší uznesenie Č. 88/201.2 zo dňa 03.12 ..2012 v časti:
..zárove!'í. prispievať mesačne čiastkou .200 e:·

Zodpovedn)': starosta obce

Za: 7 poslanco,
Neprítomní: .2 poslanci lp. Nechala

p. Hanzlovičl
Zdržal sa: O
Proti: O

Uznesenie Č. 16/2013 - OZ schval'uje:

al rekonštrukciu kúrenia vrátane dodávky teplej vody v ambulancii u p. MUDr.
Jenisovej.

bi odpustenie dlhu za vyúčtovanie spotreby energíí a nedoplatku za komunálny odpad
za rok 2012 s podmienkou

prevádzkovania ambulancie v Záhorskej Vsi v nezmenenej forme po dobu
minimálne ďalších 3 rokov. v opačnom prípade musí dlh vrátiť v plnej výške.

Zodpovedn)': starosta obce

Za: 6 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala

p. Hanzlovičl
Zdržal sa: l lp. Biesikl
Proti: O

Uznesenie č. 17/2013 - OZ schvaruje prijaté uznesenia,
Zodpovedn)': starosta obce

Za: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci lp. Nechala

p. Hanzlovič!
Zdržal sa: O
Proti: O

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth
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