
Zápisnica z mimor iadneho  zasadnutia OZ, konaného d a 23.3.2011 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Odstúpenie poslanca p. Jozefa Grujbára 
3. Zloženie s ubu náhradníka OZ p. JUDr. Milana Repára 
4. Schválenie Dodatku .1 k VZN . 1/2007 „Povod ový plán záchranných prác“ , 
5. Schválenie Dodatok .2 k VZN .1/2008 „O požiarnom poriadku obce Záhorská Ves“  
6. Prenájom nebytových priestorov firme B.V.Z. s. r.o. Plavecký Štvrtok 
7. Odpredaj asti obecného pozemku 
8. Informácia o odstúpení zmluvy fi. SAVENA 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
 
Za iatku rokovania sa zú astnilo 5 poslancov, zastupite stvo bolo uznášania schopné, o 17.15 
hod. prišiel pán poslanec Vajde ka, o 18.10 pán poslanec Biesik, Poslanec Matejov bol 
ospravedlnený. 
Za obec starosta JUDr. Boris Šimkovi , kontrolórka Ing. Lednická Alica. 
 
Starosta obce otvoril zasadanie OZ oboznámil prítomných s programom. 
Písaním zápisnice bola poverená p. Malíková, písaním uznesení Ing. Lednická, overovatelia 
zápisnice p. Hanzlovi  a p. Nechala. 
 
Poslanci zobrali na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Grujbára Jozefa. 
 
JUDr. Milan Repár ako prvý náhradník zložil starostovi obce s ub, ktorý podpísal. 
 
Poslanci odsúhlasili Dodatok . 1 k VZN .1/2007 Povod ový plán záchranných  prác, 
Dodatok . 2 k VZN .1/2008 O požiarnom poriadku obce Záhorská Ves. 
 
Obecné zastupite stvo súhlasí s prenajatím nebytových priestorov na Hlavnej ul. . 39, 
Záhorská Ves firme B.V.Z. s.r.o. Plavecký Štvrtok od 1.4.2011. Bližšie podmienky budú 
špecifikované v nájomnej zmluve.  
 
Bola prerokovaná žiados  p. Pupíka Rastislava a manž. Viery o odkúpenie 15 m2 obecného 
pozemku, na ktorom nieko ko rokov stojí rodinný dom súp. . 177. Úhrada za 1 m2/ 8,30.
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Poplatky za prepis a vkladom do katastra hradí kupujúci. 
 
OZ berie na vedomie odstúpenie od zmluvy fi. SAVENA, Malacky a rozhodlo o vypísanie 
novej „Výzvy“  na odpredaj bývalých kasárni formou zverejnenia na internetovej stránke 
ihne  ako bude fungova . Podmienky výzvy nezmenené.  
 
Rôzne: 
 
Poslanec p. Repár navrhuje, aby v budúcnosti pri uzatváraní nových zmlúv bola ur ená 
sankcia pri odstúpení od zmluvy. 
 



PhDr. Brukkerová informovala 4.4.2011 pred zasadaním OZ o 17.00 hod. bude kladenie 
vencov pri pomníku padlých, 7.5.2011 bude De  matiek, 16 – 17. 7.2011 bude slávnos  na 
futbalovom ihrisku  90 výro ia založenie FC. Slávnos  bude spojená aj s oslavou MDD. 
Vyzvala všetkých poslancov na spoluprácu. Požiadala, aby novozaložený súbor mažoretky 
dostal finan nú podporu od obce. 
 
JUDr. Repár po akoval za privítanie a prejavil záujem pracova  v kultúrnej komisii.  
 
Poslanci a starosta obce sa dohodli, že nové zloženie komisii bude prerokované na zasadaní 
OZ 4.4.2011. 
 
V alšom vo vo nej diskusii si poslanci vymie ali názory na svoju prácu a na zú ast ovaní 
spolo enských akcií v obci. 
 
Bolo prijatých 8 uznesení. 
 
Zapísala: Malíková Gabriela 
 
 
 


