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Uznesenie č. 01/2008  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie programový rozpočet Obce Veľké Leváre na 
rok 2009, ako vyrovnaný vo výške: 
Príjmy spolu:   1.496.667€ 
Výdavky spolu:  1.700.225€ 
Použitie rezervného fondu:   203.558€ 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 2/2008 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie programový rozpočet Obce Veľké Leváre na 
rok 2009-2011 a zároveň berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Veľké 
Leváre k programovému rozpočtu na rok 2009 a na r. 2009-2011. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 3/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku Cirkevnému zboru Evanjelickej 
cirkvi, Komenského 839 z parc. č. 995/1 diel 3,4 vo výmere 100 m2 v sume 2,32€/m2 
a v celkovej sume 232€. Náklady spojené s odpredajom a návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 4/2009 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 143/2008 z 10.12.2008. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 5/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačný poriadok pre projekt „Čisté srdce 
Záhorácke centrum záujmových aktivít“ s účinnosťou od 28.01.2009.berie na 
vedomie plán práce na I. polrok 2009.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
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Uznesenie č. 128/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce za rok 2008. 
 Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 129/2008 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odpredaj pozemku COOP 
Jednota, Námestie oslobodenia č. 12, Senica parc. č. 308/134 a zároveň žiada 
o doplňujúce informácie frekvencie zásobovania áut a stanovisko Regionálneho 
úradu zdravotníctva k danej žiadosti. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 130/2008 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list – nesúhlas s navrhovaným riešením 
dopravnej trasy pri zásobovaní potravín Jednota COOP od p. Ľudovíta Bellu, Veľké 
Leváre č. 662 a zároveň informuje o prijatom uznesení č. 129/2008, kde požaduje od 
Jednoty COOP Senica doplňujúce informácie frekvencie zásobovania áut 
a stanovisko Regionálneho úradu zdravotníctva. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 131/2008 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o úpravu verejného priestranstva p. 
Henriety Paštekovej, Veľké Leváre č. 294. Obecné zastupiteľstvo doporučuje riešiť 
cestou stavebného úradu. 
Za prijaté uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 132/2008 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj pozemku na parc. č. 996/1 p. Romanovi 
Pavelkovi spolu s manželkou, Veľké Leváre č. 422. Komisia pre územné plánovanie, 
výstavbu a starostlivosť o pamiatky žiadosť prerokovala a po miestnej obhliadke 
odpredaj nedoporučuje. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 133/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 48/2008 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o zbere 
elektrozariadení a elektroodpadu, svetelných zdrojov, skla, biologicky rozložiteľného 
odpadu a starých vozidiel v obci Veľké Leváre s úpravou v čl. 8 odsek 1 písmeno a) 
sa škrtá, v čl. 11 ods. 1 sa dopĺňa v stredu v čase od 8,30 – 16,30 a v sobotu v čase 
od 9,00 – 13,00 hod. a v čl. 12 sa dopĺňa slovom obecná polícia. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 134/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2008 
o miestnych daniach, o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za 
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užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, 
dane za nevýherné hracie prístroje. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 135/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 50/2008 o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, o výške príspevku 
zákonného zástupcu, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole s úpravou v čl. 2 výška príspevku za pobyt dieťaťa 
v Materskej škole je 361,51Sk/12€. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
   
Uznesenie č. 136/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 51/2008 o dani 
z nehnuteľnosti. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
 
Uznesenie č. 137/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č 
29/2003, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby v obci Veľké 
Leváre. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
 
Uznesenie č. 138/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 
39/2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Veľké 
Leváre. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 139/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 
40/2006 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 140/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 
41/2006 o poplatkoch za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 141/2008 
Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemku obci Veľké Leváre od p. 
Rudolfa Okruhlicu, Gajary č. 181, na parc. č. 17871 vo výmere 551,75m2/1/4 z parcely/ 
v sume 150,-Sk/4,98€/m2 za účelom budovania čističky odpadových vôd. Náklady spojené 
s odpredajom a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
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Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 142/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť na odpredaj pozemku p. Kvetoslave Galbovej, 
Plavecký Štvrtok č. 391, na parc. č. 969/9 vo výmere 421 m2 v sume 70,-Sk/2,32€/m2. 
Náklady spojené s odpredajom a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť 
kupujúci. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 143/2008 
Obecné zastupiteľstvo Veľké Leváre na základe schváleného projektu SK 0060 – Čisté 
srdce, Záhorácke centrum záujmových aktivít, zriaďuje Záhorácke centrum aktivít 
a schvaľuje organizačný poriadok. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 144/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje platby za úkony vykonávané na Obecnom úrade Veľké 
Leváre: 
- vyhlásenie v miestnom rozhlase pre občana obce   1€/30,126Sk 
- pre domácich podnikateľov je hlásenie v miestnom rozhlase zdarma 
- vyhlásenie v miestnom rozhlase pre fyzické a právnické osoby so sídlom mimo obce Veľké 
Leváre         2€/60,25Sk 
- odoslanie a prevzatie faxu za každú stranu   1€/30,126Sk 
- fotokopírovanie za 1 stranu A4     0,10€/3,01Sk 
- fotokopírovanie obojstranne za A4     0,15€/4,51Sk 
- fotokopírovanie za 1 stranu A3     0,20€/6,02Sk 
- fotokopírovanie  obojstranne za A3     0,30€/9,03Sk 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 145/2008 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí urobiť dodatky k zmluvám so zmenenou výškou poplatku za 
prenájom nehnuteľností na štadióne TJ: 301,30Sk/10€/1 mesiac pre fyzické osoby, 
a 512,10Sk/17€/1 mesiac pre právnické osoby. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 146/2008 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výškou nájomného za hrobové miesto na pohrebisku 
v obci Veľké Leváre v zmysle uznesenia č. 308/1997, zo dňa 22.10.1997 
a uznesenia č. 51/2006, zo dňa 30.08.2006 a to: 
- za jedno hrobové miesto   250,-Sk/8,30€ 
- dvoj hrobové miesto  500,-Sk/16,60€ 
na dobu 10 rokov. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 147/2008 
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Obecné zastupiteľstvo súhlasí pre obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 s výškou 
ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých 
producentov – stočné s DPH 27,-Sk/0,90€/m3, v zmysle uznesenia OZ č. 33/2008. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 148/2008 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list p. Adriany Gálovej, bytom Čáry č. 439 
a naďalej trvá na uznesení č. 110/2008 zo dňa 29.10.2008 a ukladá Obecnému 
úradu zaslať na Obvodný úrad životného prostredia oznámenie o schválenom 
uznesení. 
Za prijaté uznesenie hlasovalo 8 prítomných poslancov, 1 sa hlasovania zdržal. 
 
Uznesenie č. 149/2008 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu starostovi obce Veľké Leváre vo výške 
jedného funkčného platu. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, 1 poslanec bol proti.. 


