
          Prijaté  uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 24.02.2010 
 
 
 
Uznesenie č. 1/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na 
predchádzajúcich zasadnutiach. 
 
Uznesenie č. 2/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Komisie pre kultúru, šport 
a cestovný ruch a Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky. 
 
Uznesenie č. 3/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku p. Vladimírovi Hladíkovi s manželkou 
Helenou, Veľké Leváre č. 700 a p. Ondrejovi Kvakovi s manželkou Zdenkou, Veľké Leváre 
č. 700, parc. č. 4757/5 o výmere 396 m2, parc. č. 4757/6 o výmere 879 m2, parc. č. 4757/7 
o výmere 76 m2 a parc. č. 4757/8 o výmere 121 m2. 
Manželom Vladimírovi a Helene Hladíkovým v podiele ½ k celku za cenu 2,32 €/m2 
a manželom Ondrejovi a Zdenke Kvakovým v podiele ½ k celku za cenu 2,32 €/m2. Výdavky 
spojené s odpredajom pozemku, vypracovanie geometrického plánu a návrh na vklad do 
katastra nehnuteľností budú hradiť kupujúci. 
 
Uznesenie č. 4/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Polakoviča Jozefa, Veľké Leváre č. 413 
a doporučuje doložiť geometrický plán so zameraním drobnej stavby a hranice rozdeľujúcich 
parc. č. 626/20 a parc. č. 926/3 podľa pokynov stavebného úradu. 
 
Uznesenie č. 5/2010 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 789/1 o výmere 
12,15 m2 spoločnosti Rudagro, Veľké Leváre č. 1087. 
 
Uznesenie č. 6/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku na parc. č. 926/64  
o výmere 355 m2 p. Štefanovi Balážovi, Veľké Leváre č. 325 a po preverení vlastníckych 
vzťahov zhotoviteľom geometrického plánu sa bude následne žiadosťou zaoberať. 
 
Uznesenie č. 7/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 výšku ceny za 
odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov – 
stočné 0,987 €/m3. 
 
Uznesenie č. 8/2010 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o poskytnutie jednorazovej výpomoci p. Silvii 
Salayovej, Veľké Leváre č. 463. 
 
Uznesenie č. 9/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 56 o poskytovaní 
sociálnych služieb v Obci Veľké Leváre. 
 
Uznesenie č. 10/2010 



Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyradením kníh z obecnej knižnice v celkovej sume 1,398,29 
€ podľa priloženého zoznamu. 
 
Uznesenie č. 11/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie doloženie dokladov k žiadosti o obnovenie kúpnej 
zmluvy a ukladá Obecnému úradu zabezpečiť prípravu právneho stanoviska a kúpnej zmluvy. 
 
Uznesenie č. 12/2010 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením reklamnej tabule spoločnosti ELOSTA, 
Malacky na parc. č. 6504/3 za cenu 35,- €/1 mesiac. 
 
Uznesenie č. 13/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave Obecnej polície 
a predlžuje lehotu na spracovanie stanoviska k Uzneseniu č. 125/2009 do 28.04.2010. 
 
Uznesenie č. 14/2010 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úhradou opráv s preplatením nákladov na opravu elektrického 
zariadenia v sociálnom zariadení v budove TJ, Šport bar Veľké Leváre p. Luliakovi 
Vladimírovi, Veľké Leváre č. 212. 


