
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ 7.3.2011 
 
 
 
Uznesenie �. 31/2011 – OcÚ prijal na základe Výzvy – verejná obchodná sú až o kúpu 
nehnute nosti v Záhorskej Vsi, Hlavná 9 na LV . 1097 jednu obálku 7.3.2011 o 9.35 hod. 
zaprotokolovanú pod íslom 743. 
OZ rozhodlo, že obálka s ponukou bude otvorená na mimoriadnom zastupite stve 7.3.2011. 
OZ  tvorí výberovú komisiu. Po otvorení obálky kontrolórkou obce bolo zistené: 
Meno: SAVENA s.r.o. 
Adresa: Pezinská 2907/37, 901 01 Malacky 
Ponúknutá cena: 130 000,-
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OZ v Záhorskej Vsi súhlasí s odpredajom nehnute nosti formou verejnej obchodnej sú aže 
v katastrálnom území obce Záhorská Ves,  vedené na LV 1097, ktorého vlastníkom je obec 
Záhorská Ves, I O: 305219, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovi om 
parc. . 736/3 administratívna budova súp. . 9, 
parc. . 736/2 samostatne stojaca garáž bez súpisného ísla, 
parc. . 732/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, 
parc. . 732/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, 
parc. . 736/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, 
parc. . 736/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m2, 
parc. . 737/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3868 m2 
kupujúcemu SAVENA s.r.o., Pezinská 2907/37, 901 01 Malacky, konate  Stanislav Benko za 
sumu 130.000,-
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et obecného úradu do 7 pracovných dní.  

Náklady spojené s prepisom nehnute ností a vkladom do katastra nehnute ností hradí 
kupujúci. Kúpnu zmluvu pripraví obecný úrad.  
 
 
       Za: 6 poslancov 
       Proti: 1 Hanzlovi  
       Zdržal sa: 1 Matejov 
 
Uznesenie �.32/2011 – OZ na svojom rokovaní 8.11. 2010 súhlasilo, aby nájomné p. 
Mošovského Romana za prevádzku Jockey – club bolo do asne upravené za mesiac 11/2010, 
12/2010, 1/2011 a 2/2011 na 250,-
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ne a po tomto termíne bude znovu upravené. Od 

3/2011 sa nájomné upravuje na pôvodnú sumu t.j. 398,33-
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 zmysle zmluvy. 
 
 
       Za: 5 poslancov 
       Proti: 1 Hanzlovi  
       Zdržali sa: 2 Malíková, Vajde ka 
 
Uznesenie �.33/2011 – OZ súhlasí, aby obec podala projekty na Ministerstvo financii SR na 
základe žiadosti „Výzva na predkladanie žiadosti na dotácie“  a to na oprava miestneho 
rozhlasu a opravu verejného osvetlenia. Súhlasí, aby z prostriedkov obecného úradu na tieto 
projekty bola poskytnutá spoluú as  10% z požadovanej sumy. 
 
 
       Za: 7 poslancov 
       Zdržal sa: 1 Hanzlovi  



 
Uznesenie �. 34/2011 – OZ súhlasí s prijatými uzneseniami 
 
 
       Za: 9 poslancov 
 
 
 
Zapísala: Ing. Lednická Alica 
 
Overovatelia: Vajde ka Miroslav, PhDr. Brukkerová Darina 


