
Uznesenia 
prijaté na 1.riadnom zasadnutí  Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch, 

ktoré sa konalo dňa 25. 02. 2009 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Uznesenie č. 6/2009 
Obecné zastupiteľstvo z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca Ing. Jozefa Knotka, 
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje podľa § 51 Zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
samosprávy obce Veľké Leváre neskorších predpisov nastúpenie náhradníka p. Jána 
Kúbeka. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov a 1 sa hlasovania zdržal. 
 
Uznesenie č. 7/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na 
predchádzajúcich zasadnutiach.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 8/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Komisie pre kultúru, šport 
a cestovný ruch a Komisie pre mládež, vzdelávanie a voľno-časové aktivity. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 9/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra obce 
Veľké Leváre za rok 2008. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 10/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Veľké Leváre na I. polrok 2009.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 11/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Karatníka Veľké Leváre č. 1207 
a ďalších obyvateľov časť Nivky o vybudovanie pouličného osvetlenia pre obyvateľov 
Nivky . Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu zabezpečiť projektovú 
dokumentáciu a cenovú kalkuláciu k verejnému osvetleniu. 
 Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 12/2009 
Obecné zastupiteľstvo odporúča Obecnému úradu vyvolať rokovanie o odpredaj 
pozemku č. 26/1 o výmere 50 m2 s p. Martou Luliakovou, Veľké Leváre č. 842. 
Obecné zastupiteľstvo odporúča kúpnu cenu 6,64€/200,-Sk/m2. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 13/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku p. Jozefa Kovaríka s manželkou, 
Veľké Leváre č. 108 parc. č. 996/1 o výmere 325 m2 za cenu 2,32€/70,-Sk/m2. 
Výdavky spojené s odpredajom, vypracovanie geometrického plánu a návrh na vklad 
do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
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Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č.14/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o odpredaj pozemku p. Andreja Lazara 
s manželkou, Radlinského 1074/17, Malacky parc. č. 995/1 o výmere 22 m2 v sume 
16,60€/500,-Sk/m2. Výdavky spojené s odpredajom, vypracovanie geometrického 
plánu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
Za prijaté uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov a 1 sa zdržal hlasovania. 
 
Uznesenie č. 15/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom pozemku p. Petrovi Dobrovičovi, Veľké 
Leváre č. 416 za účelom umiestnenia obchodného stánku s rozmermi 2,5 x 6 m na 
predaj kvetov na dobu určitú 30 mesiacov. Nájomca na vlastné náklady vykoná 
úpravu okolia, práce s osadením stánku a pripojenie na inžinierske siete. Technické 
podmienky umiestnenia unimobunky sa doriešia v spolupráci so stavebnou komisiou. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 16/2009 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj pozemku Jednota COOP Senica, parc. 
č. 308/419 o výmere 96 m2. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prezentovaným 
zámerom. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov a 1 poslanec sa zdržal hlasovania. 
 
Uznesenie č. 17/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje platbu na projekt Interkulturálne vzdelávanie detí 
a dospelých výučba nemeckého jazyka v  MŠ vo výške 7.257,60€/218.642,50 Sk.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 18/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemku od p. Žanety 
Valachovej, Veľké Leváre č. 996 a od p. Vladislava Dvoráka, Studienka č. 71, z parc. 
č. 308/1 o výmere 39 m2 v sume 16,60€/500,-Sk/m2 Obci Veľké Leváre. Výdavky 
spojené s odpredajom, vypracovanie geometrického plánu a návrh na vklad do 
katastra nehnuteľností budú znášať obe strany rovným dielom. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
   
Uznesenie č. 19/2009 
Obecné zastupiteľstvo volí za hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre Ing. Jána 
Ridzika. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
 
Uznesenie č. 20/2009 
Obecné zastupiteľstvo volí za predsedu Komisie pre územné plánovanie, výstavbu 
a starostlivosť o pamiatky poslanca Ing. Richarda Nimscha. 
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Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov a 1 poslanec sa zdržal hlasovania. 
 
 
Uznesenie č. 21/2009 
Obecné zastupiteľstvo ukladá stavebnej komisii informovať p Mariána Jančoviča, ako 
žiadateľa na prenájom obecného pozemku o možnosti umiestnenia unimobunky za účelom 
predaja tovaru v susedstve unimobunky p. Petra Dobroviča. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 22/2009 
Obecné zastupiteľstvo volí za člena obecnej rady poslanca MUDr. Borisa Chynoranského.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8prítomných poslancov a 1 poslanec sa zdržal hlasovania. 
 
Uznesenie č. 23/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady finančného hospodárenia a Zásady hospodárenia 
s majetkom obce. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
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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. 
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 
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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 
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.. 


