
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.4.2011 

 

 

Program: 

 

1. otvorenie 

2. predaj časti obecného pozemku 

3. prevádzkovanie pohrebiska 

4. predaj budovy Hlavná 9 /bývalé kasárne/ – otváranie obálok  

5. rôzne a diskusia 

6. prijatie uznesení 

7. záver 

 

 

Prítomní dľa prezenčnej listiny, ospravedlnení PhDr. Brukkerová, p. Hanzlovič, 

kontrolórka Ing. Lednická. 

Overovatelia zápisnice: Vajdečka Miroslav, Malíková Gabriela 

Starosta otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných a pristúpil k programu. 

P. Klenko Karol a manželka Dominika si dňa 7.4.2011 podali žiadosť ohľadom odpredaja 

časti obecného pozemku. Dňa 3.6.2009 uznesením č. 55/2009 im bol odsúhlasený na základe 

geometrického plánu odpredaj časť obecného pozemku vo výmere 13 m2. Poplatky spojené 

s predajom uhradili do pokladne obecného úradu , ale do dnešného dňa na základe dohody  

neurobili kúpno – predajnú zmluvu, ktorú mali zaregistrovať katastrálnym úradom Malacky.  

Na základe zákona o majetku obci 138/91 Zb., s úpravou zákona 507/2010 Zb., ktorý je 

platný od 1.1.2011 je uznesenie z roku 2009 neplatné. Z tohto dôvodu musí obecné 

zastupiteľstvo zrušiť uznesenie 55/2009 a prijať nové uznesenie, ktoré je potrebné ku kúpno-

predajnej zmluve. Navrhované riešenie obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. 

 Robert Dinuš, Hlavná 89/43, Vysoká pri Morave si podal žiadosť o predĺženie zmluvy 

na prevádzkovanie pohrebiska v obci Záhorská Ves. Obec a obecné zastupiteľstvo je spokojné 

so službami p. Dinuša a preto súhlasí s predĺžením Zmluvy o dielo zo dňa 31.10.2006 

a následne Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 29.12.2007 na prevádzkovanie pohrebiska 

v Záhorskej Vsi  na dobu od 1.1.2011 do 31.12.2014.  

  Predaj budovy /bývalých kasárni/ Hlavná 9, Záhorská Ves. Na základe výzvy, formou 

verejnej obchodnej súťaže, ktorá bola na web stránke obce, úradnej tabuli obecného úradu 

a v časopise Malacko bola dňa 18.4.2011 zaevidovaná jedna obálka. Obecné zastupiteľstvo po 

otvorení obálky a cenovej ponuky Kataríny Klasovej, Stupavská 8/257, Záhorská Ves 

nesúhlasí s odpredajom z dôvodu nesplnenia podmienok. 

      Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce vypísať novú verejnú obchodnú súťaž na 

predaj budovy bývalých kasárni Hlavná 9, Záhorská Ves  od 19.4.2011 na dobu 15 dní 

a zverejniť ju na web stránke obce, obecnej tabuli. V podmienkach verejnej súťaže je 

potrebné uviesť  

– ponuku treba priniesť v zalepenej obálke „Neotvárať“ do 3.5.2011 do 10.00 hod.,  

– navrhovaná suma podľa znaleckého posudku 122.000,-€ 

Starosta v rôznom informoval obecné zastupiteľstvo, že miestna knižnica, ktorá sa 

mala presťahovať do priestorov bývalej budovy KWS sa neuskutoční, z dôvodu, že 

knižnicu navštevuje málo občanov, otvorená je len dve hodiny týždenne. Priestor 

v budove KWS sa využije na fitnescentrum.   

P. Nechala – predseda stavebnej komisie predložil návrh Prílohy č.3 k VZN č.2/2010 

Sadzobník poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi, kde sa čl. 2 

sadzobník poplatkov dopĺňa: 



- poplatok za ohlásenie každej drobnej stavby 10,-€ 

- vyrubenie pokút za neohlásenie drobnej stavby podľa stavebného zákona 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli od 1.4.2001 do 15.4.2011. Obecné zastupiteľstvo 

odsúhlasilo Prílohu č. 3 k VZN č.2/2010. 

V priebehu rokovania bolo prijatých 8 uznesení. 

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

Overil: Vajdečka, Malíková 

 


