
Uznesenia  z mimor iadneho zasadnutia OZ, konaného d a 23.3.2011 
 
 
Uznesenie �. 35/11 – OZ berie na vedomie žiados� p. Jozefa Grujbára o vzdanie sa 
poslaneckého mandátu. 
 
      Berie na vedomie: 5 poslancov 
 
Uznesenie �. 36/11 – pán JUDr. Milan Repár zložil ako prvý náhradník s�ub poslanca do 
obecného zastupite�stva  
 
      Berie na vedomie: 5 poslancov 
 
Uznesenie �. 37/11 – OZ súhlasí s Dodatkom �. 1 k VZN �.1/2007 „Povod�ový plán 
záchranných prác“  obce Záhorská Ves 
 
 
      Za: 7 poslancov 
 
Uznesenie �.38/11 – OZ súhlasí s Dodatkom �.2 k VZN �. 1/2008 „O požiarnom poriadku 
obce Záhorská Ves“  
 
 
      Za: 7 poslancov 
 
Uznesenie �.39/11 – OZ súhlasí , aby nebytový priestor v budove Hlavná ul. �.39/166, 
Záhorská Ves jedna miestnos� bola prenajatá firme B.V.Z. s r.o. Plavecký Štvrtok od 
1.4.2011 za podmienok 

- nájomca zloží 3 mesa�nú zábezpeku do pokladne obecného úradu 
- mesa�né nájomné 150,-

�
 

- záloha na služby /el. voda, plyn/ 150,-
�
 

- vývoz odpadu si bude nájomca hradi� sám 
- ostatné podmienky budú špecifikované v nájomnej zmluve 

 
                                                                       Za: 7 poslancov 
 
Uznesenie �. 40/11 – OZ súhlasí s odpredajom �asti obecného pozemku vedenom na LV 1097 
parc. �. 624/7 o výmere 524 m2 ostatné plochy, ktorej vlastníkom je obec Záhorská Ves, 
zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovi�om, I�O: 305219. 
Pod�a geometrického plánu 20/2011, ktorý vyhotovil Peter Král sa z parcely �. 624/7 
odpredáva spolu 15 m2 za sumu, ktorá bola ur�ená znaleckým posudkom vo výške 8,30/m2 
spolu 124,50-
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�štyri EUR 50 centov/ do novovytvorenej parc. �. 

624/73  výmera 6 m2 a do parc. �. 624/8 výmera 9 m2 Rastislavovi Pupíkovi a manž. Viere 
Pupíkovej obaja bytom Pri prvej kaplnke 177/25, Záhorská Ves. 
Náklady spojené s prepisom a vkladom do katastra hradí kupujúci. 
 
      Za: 8 poslancov 
 
 



Uznesenie �.41/11 – OZ berie na vedomie odstúpenie od zmluvy SAVENA Malacky. OZ 
ukladá starostovi vypísa� novú „Výzvu“  za tých istých podmienok ako boli v predchádzajúcej  
výzve 
 
      Za: 8 poslancov 
 
Uznesenie �. 41/11 – OZ súhlasí s prijatými uzneseniami 
 
      Za: 8 poslancov 
 
 
Zapísala: Ing. Lednická Alica   
 


