
Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2009 
 
 
 
Uznesenie č. 104/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na 
predchádzajúcich zasadnutiach. 
 
Uznesenie č. 105/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Komisie pre zdravotnú, sociálnu 
a bytovú starostlivosť a Komisie verejného poriadku a životného prostredia. 
 
Uznesenie č. 106/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce OZ na I. polrok 2010. 
 
Uznesenie č. 107/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet Obce Veľké Leváre na rok 2010, ako 
vyrovnaný vo výške: 
Príjmy spolu:   1 385 430,-€ 
Výdavky spolu:  1 446 520,- € 
Použitie rezervného fondu:       61.090,- € 
S nasledovnými úpravami rozpočtu: 

- v programe č. 11 položku kofinancovanie projektov presun z bežných výdavkov do 
kapitálových výdavkov vo výške 33.000,- € 

- v programe č. 2, príspevok katolíckej cirkvi vo výške 3.320,- € rozdeliť v programe 
č.3 do položky: údržba zdravotné stredisko – zvýšiť z 10.000,- € na 11.600,- € 
a v programe č. 2 položku školskú a predškolskú výchovu, budovy sa zvýši z 25.000,- 
€ na 26.660,- €. 

 
Uznesenie č. 108/2009 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie programový rozpočet Obce Veľké Leváre na rok 
2011 – 2012 a zároveň berie na vedomie správu hlavného kontrolóra Obce Veľké Leváre 
k programovému rozpočtu na 2010 a 2011 – 2012. 
 
Uznesenie č. 109/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2 pre rok 2009 podľa priloženého 
rozpočtového hospodárenia obce za 1 – 11/2009. 
 
Uznesenie č. 110/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2 pre rok 2009 podľa priloženého 
rozpočtového opatrenia so zmenou zaradiť zostatok z účelovo viazaných finančných 
prostriedkov z projektu „Čisté srdce“ vo výške 137.476,09 € do bežných príjmov ako 
samostatnú položku v kategórii granty a transfery. 
 
Uznesenie č. 111/2009 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj pozemku p. Jozefovi Polakovičovi, Veľké 
Leváre, parc. č. 926/20 a 926/3. 
 
Uznesenie č. 112/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 53 o dani z nehnuteľnosti. 



Uznesenie č. 113/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 55 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady, o zbere elektrozariadení a elektroodpadu, svetelných zdrojov, skla, 
biologicky rozložiteľného odpadu a starých vozidiel v obci Veľké Leváre. 
 
Uznesenie č. 114/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 52 o miestnych daniach. 
 
Uznesenie č. 115/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 40 
o verejnej kanalizácii a odpadových vodách. 
 
Uznesenie č. 116/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 41 
o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 
 
Uznesenie č. 117/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 39 
o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Veľké Leváre. 
 
Uznesenie č. 118/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. 
 
Uznesenie č. 119/2009 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 54 o určení dotácie na 
mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej 
jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Leváre. 
 
Uznesenie č. 120/2009 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výškou nájomného za hrobové miesto na pohrebisku v obci 
Veľké Leváre v zmysle Uznesenia OZ č. 308/1997, zo dňa 22.10.1997, Uznesenia OZ č. 
51/2006, zo dňa 30.08.2006 a Uznesenia č. 146/2008 zo dňa 10.12.2008 a to: 
Jednohrobové miesto:  8,30 € 
Dvojhrobové miesto:           16,60 € 
na dobu 10 rokov. 
 
Uznesenie č. 121/2009 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výškou poplatku za prenájom nehnuteľností – garáži na 
štadióne TJ: 10,- €/ 1 mesiac pre fyzické osoby a 17,- €/ 1 mesiac pre právnické osoby, 
v zmysle Uznesenia č. 100/2004 zo dňa 15.12.2004 a Uznesenia č. 145/2008 zo dňa 
10.12.2008. 
 
Uznesenie č. 122/2009 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhnutým riešením rozvoja obytného územia v lokalite Pod 
Šibeničným vrchom obsiahnutým v Urbanistickej štúdii obytnej zóny Veľké Leváre – Pod 
Šibeničným vrchom, ktorá bola spracovaná ako prehlbujúci územnoplánovací podklad 
platného Územného plánu obce Veľké Leváre. 
 
 



Uznesenie č. 123/2009 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhnutým riešením obytného územia na východnom okraji 
zastavaného územia obce (lokalita Východ) obsiahnutým v Urbanistickej štúdii obytnej zóny 
Veľké Leváre – Východ, ktorá bola spracovaná ako prehlbujúci územnoplánovací podklad 
platného Územného plánu obce Veľké Leváre. 
 
Uznesenie č. 124/2009 
Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu zabezpečiť externého právnika vo veci – 
akým spôsobom vysťahovať nelegálnych nájomníkov z budovy bývalých detských jaslí. 
 
Uznesenie č. 125/2009 
Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnej rade úlohu vypracovať koncepciu zabezpečenia plánu 
a poriadku v obci. 
Termín: 24.02.2009 
 
Uznesenie č. 126/2009 
Obecné zastupiteľstvo navrhuje odmenu poslancovi Jánovi Hýllovi za vedenie obecnej 
webovej stránky v sume 300,- €. 
 
Uznesenie č. 127/2009 
Obecné zastupiteľstvo navrhuje p. starostovi odmenu vo výške 700,- €. 


