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Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.10.2016

Uznesenie č. 69/2016 - OZ berie na vedomie Záznam z finančnej kontroly hospodárnosti
a účelnosti využitia nehnuteľností vo vlastnictve obce Záhorská Ves.
zodpovedný: hl. kontrolór obce

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: l poslanec (p. Pupík)

Uznesenie č. 70/2016 - OZ berie na vedomie Záznam z finančnej kontroly hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti pri nakladani s majetkom obce Záhorská Ves v príspevkovej
organizácii Jeseň Života.
zodpovedný: hl. kontrolór obce

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítornni: l poslanec (p. Pupík)

Uznesenie č. 71/2016 - OZ berie na vedomie Správy a informácie komisií:
aj finančnej komisie
bi stavebnej komisie
cl kultúrno-športovej komisie
dl komisie ŽP
zodpovední: predsedovia komisií Za: 8 poslancov

Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: l poslanec (p. Pupík)

U • v 72/2016 OZ h ľui • v 512016zneseme c. - sc va Uje rozpoctove opatrerue c.
Pôvodný

Úpravy v príjmovej časti: rozpočet 5. úprava Rozdiel

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

SPOLU - bežné príjmy 1162246,00 1234029,38 0,00
Berto predaj pozemku 30000,00 37500,00 7500,00
SPOLU - kapitálové príjmy 30000,00 52500,00 7500,00

SPOLU - finančné operácie príjmové 122500,00 172 569,49 0,00

Pôvodný
Úpravy vo výdavkovej časti: rozpočet 5. úprava Rozdiel
MŠ dopravné ihrisko 0,00 5000,00 -5000,00
KD rekonštrukcia strechy malá sála 0,00 2916,00 -2916,00
Verejné obstarávanie asanácia smetiska 0,00 1200,00 -1200,00
Spoluúčasť asanácia smetiska 0,00 3480,22 -3480,22
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VO výmena svietidiel, vianočné osvetlenie 23764,20 26814,20 -3050,00
Vybavenie ihriska preliezky 1000,00 1173,00 -173,00
Protipovodňová aktivita 5000,00 0,00 5000,00

SPOLU - bežné výdavky 844 278,00 958176,43 -10819,22
Kamera futbalové ihrisko 0,00 3000,00 -3000,00

SPOLU - kapitálové výdavky 70400,00 87791,70 0,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové 30835,00 30835,00 0,00

Zodpovední: starosta obce, p. Daníhelová

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: l poslanec (p. Pupík)

Uznesenie č. 73/2016 - OZ súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku registra "E" par.
č. 702/3 ostatná plocha v kat. území obce Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je Obec Záhorská
Ves zapísaná na LV 1097, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom , IČO:
305219.
Podľa geometrického plánu č. 37027077-56/2016 sa odčleňuje
od parc. registra "E" č. 702/3 do novovytvorenej parc. č. 502/7, diel l výmera 7m2

od parc. registra "E" č. 702/3 do parc. č. 502/1, diel 2 výmera l m"
za cenu 100,-EUR kupujúcemu JUDr. Martinovi Paulovičovi, bytom Mraziarenská 32,821
08 Bratislava podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci-
z dôvodu hodných osobitného zreteľa, že pozemky svojim umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou garáže a dvora.
Náklady spojené s prepisom hradí kupujúci.

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (p. Havrilová)
Neprítomný: 1 poslanec (p. Pupík)

Uznesenie č. 74/2016 - OZ schvaľuje predaj majetku obce podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. kupujúcemu: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava a to
pozemok podľa geometrického plánu č. 201/2016 označený ako:

- od pozemku KN -"E" parc. č. 702/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 14859
m", na LV č. 1097 k.ú. Záhorská Ves, ktorej vlastníkom je obec Záhorská Ves, IČO:
305219, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom sa odčleňuje do
novovytvorenej parc. č. 702/27, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
24m2

za cenu 30,67-€/m2
, t.j. 736,08 € (slovom sedemstotridsaťšesť Eur osem centov) podľa

znaleckého posudku číslo 28/2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že pozemok je
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v projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby "BA-
Záhorská Ves rozkruhovanie TS, VNK, NNK" určený k vybudovanie trafostanice, ktorá je
súčasťou pripravovanej stavby.

Za: 7 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (p. Havrilová)
Neprítomný: 1 poslanec (p. Pupík)

Uznesenie Č. 75/2016 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 6.

Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec (p. Pupík)

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth
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