Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.03.2018
Uznesenie č. 17/2018 - Obecné zastupitel'stvo
al ruší uznesenie Č. 61/2017 zo dňa 19.09.2017 o Zabezpečení pohľadávky prípadnej budúcej
pohľadávky formou záložného práva na nehnuteľný majetok budovu Materskej škôlky v obci
Záhorská Ves,
bI schval'uje v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č.
zo dňa 05.01.2017 (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP") a
článkom 13 ods. 1 "ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU", Prílohy
Č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie
vlastnej blankozmenky maximálne do výšky poskytnutého nenávratného finančného
príspevku pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812
35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len "Poskytovateľ") v zastúpení Slovenská agentúra
životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: OO 626 031, poštová
adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2,841 04
Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor - Záhorská Ves, kód projektu
ITMS2014+:310011B564.
OPKZP-P01-SClll-2016-10/92

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi zároveň poveruje starostu obce podpísať Zmluvu o
vyplňovacom práve k blanko zmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej
budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
zodpovedný: starosta obce
Za: 9 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: O poslancov
Uznesenie č. 18/2018 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu s p. Havrilovou Zuzanou ZUMI, Záhorská Ves, IČO: 44796714 o prenájme priestorov v nehnuteľnosti so súpô Č. 39,
Hlavná ulica Záhorská Ves na základe verejnej súťaže vyhlásenej dňa 07.03.2018.
zodpovedný: starosta obce
Za: 3 poslanci lp. Pupík, p. Danihel,
p. Havrilová/
Proti: 5 poslancov lIng. Bartalská, p.
Bartalský, p. Nechala, Mgr. Malíková,
p. Annušová/
Zdržal sa: l poslanec lp. Bajtek/
Neprítomný: O poslancov

Uznesenie 19/2018 - Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom časti obecných pozemkov
registra "E" parc. Č. 702/3 ostatné plochy a parc. Č. 1520 ostatné plochy v kat. území obce
Záhorská Ves, ktorých vlastníkom je Obec Záhorská Ves, zastúpená starostom obce JUDr.
Borisom Šimkovičom, IČO 305219, zapísaných na LV 1097.
Podľa geometrického plánu Č. 37027077-5/2018 sa odčleňuje

-od parc. registra "E" Č. 702/3 do parc. Č. 415/2 , diel 1 o výmere 31 m"
-od parc. registra "E" Č. 702/3 do parc. Č. 415/4 , diel 2 o výmere 9 m?
-od parc. registra "E" Č. 1520 do parc. Č. 415/2, diel 3 o výmere 5m2
-od parc. registra "E" Č. 1520 do parc. Č. 415/4 diel 4 o výmere 6m2
za cenu 8 30 EUELm2 v ceíkozei.hodnote 42330 UUDujúcemu Miroslavovi Rybárovi, nar.
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona
Č. 138/1991 Zb. v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa nakoľko kupujúci je
vlastníkom pozemku a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
rodinného domu.
Náklady spojené s prepisom hradí kupujúci.
Zodpovedný: starosta obce
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanec lp. Nechala!

Uznesenie č. 20/2018 - OZ schvaľuje prijaté uznesenia. Počet: 3.
Zodpovedný: starosta obce
Za: 8 poslancov
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomný: 1 poslanci lp. Nechala!

Zapísala: Mgr. Kaderová Rúth

