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ktoré sa konalo dňa 24. 06. 2009 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Uznesenie č. 52/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na 
predchádzajúcich zasadnutiach. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 53/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Komisie pre zdravotnú, 
sociálnu a bytovú starostlivosť.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 54/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce Obecného zastupiteľstva na II. polrok 
2009.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 55/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za 
1-5/2009. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 56/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1 pre rok 2009 podľa 
priloženého rozpočtového opatrenia.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 57/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného pozemku p. Mariánovi 
Jančovičovi, Veľké Leváre č. 576, vedľa predajného stánku firmy Asparagus. 
Zároveň doporučuje vykonať potrebné úpravy, osadenie stánku a pripojenie na 
inžinierske siete po dohode so stavebnou komisiou. Cena za prenájom obecného 
pozemku 16,60€/500,-Sk/za 1 mesiac. 
 Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 58/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku p. Igorovi Dobrovičovi 
s manželkou, Veľké Leváre č. 1237, parc. č. 303/2 a 308/1. Cena a výmera pozemku 
sa schváli po predložení geometrického plánu. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 59/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku p. Mariánovi Szabóovi 
s manželkou, Veľké Leváre č. 1252, parc. č. 303/2 a 308/1. Cena a výmera pozemku 
sa schváli po predložení geometrického plánu. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 



Uznesenia 
prijaté na 3.riadnom zasadnutí  Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch, 

ktoré sa konalo dňa 24. 06. 2009 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Uznesenie č.60/2009 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom obecného pozemku p. Eve 
Jurkovičovej, Veľké Leváre č. 1021, parc. č. 996/1. Cena a výmera sa schváli po 
predložení geometrického plánu. 
Za prijaté uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 61/2009 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním dočasného záväzného stanoviska obce pre 
územné konanie stavby – Obytná zóna rodinných domov – lokalita „Pálfyho dvor“ 
Veľké Leváre, na parceliach č. 
19/1,2,4,5,6,7,8,995/3,343,344,345,346,347,348,349,350,351, v k.ú. Veľké Leváre, 
za týchto podmienok: 
- Investor – Združenie vlastníkov pozemkov vybuduje na vlastné investičné náklady 
navrhovanú komunikáciu o šírke 5,5 m chodník o šírke 1,5 m a všetky inžinierske 
siete (elektrika, voda, plyn). 
- Obecné zastupiteľstvo doporučuje investorovi zrealizovať položenie splaškovej 
kanalizácie, s výhľadovým napojením na obecnú kanalizáciu. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 62/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o odpredaj obecného pozemku p. 
Gabrielovi Hradílkovi, Bratislava, parc. č. 996/1, diel 6 s výmerou 17 m2 a diel 7 
s výmerou 7 m2 za cenu 2,32€/70,-Sk/m2. Poplatky za vypracovanie kúpno-
predajnej zmluvy, návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 63/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odpredaj obecného pozemku p. 
Františkovi Balážovi, Veľké Leváre č. 563, parc. č. 926/60 o výmere cca 260 m2. 
Cena a výmera sa schváli po predložení geometrického plánu.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 64/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odpredaj pozemku Obci Veľké 
Leváre od p. Ivana Hollého, Veľké Leváre č. 428, parc. č. 964/1. Obecné 
zastupiteľstvo opätovne prerokuje žiadosť po vypracovaní geometrického plánu. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
   
Uznesenie č. 65/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o vysporiadanie pozemku p. Marty 
Luliakovej, Veľké Leváre č. 842, parc. č. 940/3. Obecné zastupiteľstvo doporučuje, 
aby žiadateľka predložila geometrický plán, alebo z katastra pôvodný „E“ stav. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
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Uznesenie č. 66/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na na vedomie žiadosť o vysporiadanie pozemku p. Mateja 
Červenku, Veľké Leváre č. 927, parc. č. 940/4. Obecné zastupiteľstvo doporučuje, aby 
žiadateľ predložil geometrický plán, alebo z katastra pôvodný „E“ stav. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
 
Uznesenie č. 67/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2008. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 68/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy „OPBK/2009/1.1/0.3“ za účelom realizácie 
projektu „Revitalizácia centra obce Veľké Leváre“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce; 

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou počas celej doby jeho realizácie; 
c) financovanie projektu vo výške minimálne 10% z celkových oprávnených výdavkov 

na projekt stanovených žiadateľom t.j. vo výške 29.443,76 EUR/ 887.022,77 Sk. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 69/2009 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním územného a stavebného konania k stavbe: 
„Administratívna budova – CEMIX, s.r.o. Veľké Leváre, závod na výrobu SMS 
a komponentov pre zatepľovací systém, pozemok parc. č. 5295/39 , 5295/17 k. ú. Veľké 
Leváre“, v uzavretom areáli spol. CEMIX. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 70/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zlúčenie Komisie pre rozpočet a financie a Komisie pre 
správu obecného majetku, podnikateľskú činnosť a regionálnu politiku do jednej komisie bez 
zmeneného počtu členov s názvom Komisia finančná a majetková. Za predsedkyňu komisie 
schvaľuje Ing. Zuzanu Nízku Tittlovú. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 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 
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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 
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.. 


