
Prijaté uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.1.2011 vo Veľkých 
Levároch. 
 
 
Uznesenie č. 1/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o prijatých uznesení na predchádzajúcich 
zasadnutiach. 
 
Uznesenie č. 2/2011 
Obecné zastupiteľstvo volí: 
členov komisie: 
 
a) Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky 
zapisovateľka: Ľubica Kunáková 
členovia: Dana Gáborová, František Kujan, Ing. Tomáš Jurkovič, Vladimír Murányi, Milan 
Ščasný, Ing. Pavo. Skoršepa 
 
b) Komisia pre financie a majetok: 
zapisovateľka: Ľudmila Majzúnová 
členovia: Marta Králová, MUDr. Boris Chynoranský, Tomáš Richveis, Ing. Jozef Šimek, 
Jozef Polák, Marián Plašil, Antónia Bernhauserová. 
 
c) Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 
zapisovateľka: Jozefa Janečková 
členovia: Marta Luliaková, Katarína Čermáková, Milan Ščasný, Jozef Richveis, Tomáš 
Michálek. 
 
d) Komisia pre šport, kultúru a školstvo: 
zapisovateľka: Valéria Micháleková 
členovia: Peter Huk, Peter Kovarovič, Mgr. Otília Hájková, Mgr. Alexandra Volková, Mgr. 
Roman Landl, Mgr. Jozef Maslín, František Kujan, Jozef Hlavenka, Ing. Róbert Pernička. 
 
e) Komisia pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť: 
zapisovateľka: Ľubica Kunáková 
členovia: Ing. Mária Biksadská, Jozef Hlavenka, František Kleinedler, Bc. Jozefína Fábiková, 
Lýdia Vrablecová, Ing. Jana Ridziková, Bernardína Hlavenková. 
 
f) Spoločensko-kultúrny aktív: 
zapisovateľka: Ľubica Kunáková 
členovia: Jana Hýllová, Mgr. Oľga Kovačovská, Simona Orgoňová, Mgr. Margita Valterová, 
Vlasta Kraicová. 
 
Uznesenie č. 3/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov obce v zložení František Kujan, Ing. Vladimír Bernhauser, Bc. Jozefína 
Fábiková. 
 
Uznesenie č. 4/2011 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Programový rozpočet obce Veľké Leváre na rok 2011. 
 



Uznesenie č. 5/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre 
k programovému rozpočtu na rok 2010 a 2012-2013. 
 
Uznesenie č. 6/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké 
Leváre za rok 2010. 
 
Uznesenie č. 7/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre na I. 
polrok pre rok 2011. 
 
Uznesenie č. 8/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Marcelovi Janákovi s manželkou, Veľké Leváre č. 1023 
odpredaj obecného pozemku parc. č. 995/1, novovytvoreného parc.č 400/2 o výmere 52 m2 
a parc. č. 400/4 o výmere 186 m2 vo vlastníctve obce Veľké Leváre podľa priloženého 
geometrického plánu overeného Správou katastra v Malackách zo dňa 5.11.2010 pod. č. 
1178/2010 za cenu 2,32 €/m2. Náklady spojené s odpredajom pozemku a návrh na vklad do 
katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
 
Uznesenie č. 9/2011 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje p. Mgr. Romanovi Pochylému s manželkou Veľké Leváre 
č. 525 odpredaj obecného pozemku parc.č . 308/1 o výmere cca 92 m2 nakoľko sa v blízkosti 
pozemku nachádzajú inžinierske siete. 
 
Uznesenia č. 10/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Miroslavovi Balážovi, Veľké Leváre č. 324 odpredaj 
obecného domu č. 324 na základe vypracovaného znaleckého posudku v sume 2.310,- €. 
Náklady spojené s odpredajom obecného domu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností 
bude hradiť kupujúci. 
 
Uznesenie č. 11/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. RNDr. Pavlovi Bernáthovi, Pekníková 2, 841 02  
Bratislava odpredaj pozemku o výmere 157 m2 z par. REG. „E“ č. 995/1 zapísanej na LV č. 
1413 podľa priloženého geometrického plánu overeného Správou katastra Malacky zo dňa 
4.10.2010 pod č. 1074/2010 za cenu 2,32 €/m2. Náklady spojené s odpredajom pozemku 
a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
 
Uznesenie č. 12/2011 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje p. Ing. Arch. Jánovi Pekarčíkovi s manželkou, Nad 
Lúčkami 45, Bratislava odpredaj pozemku č. 995/1 o výmere 80 m2. 
 
Uznesenie č. 13/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Rastislavovi Šúrkovi, Veľké Leváre č. 924 odpredaj 
obecného pozemku parc.č. 995/20 o výmere 453 m2, parc. č. 995/360 o výmere 107 m2 
a parc. č. 995/361 o výmere 16 m2 za cenu 1,- €. Náklady spojené s odpredajom pozemku 
a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
 
Uznesenie č. 14/2011 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o vydanie záväzného stanoviska p. Ing. 
Jánovi Eglovi s manželkou k zámene pozemkov parc. Reg. „E“ č. 297/2 o výmere 727 m2 
a parc.č. 297/1 a ukladá stavebnej a majetkovej komisii vypracovať stanovisko k zámene 
pozemkov. 
 
Uznesenie č. 15/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Michaele Bourjeily, Hollého 7, Malacky žiadosť 
o prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska, Veľké Leváre. 
 
Uznesenie č. 16/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Mariánovi Hentekovi, Veľké Leváre č. 182 žiadosť 
o prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska Veľké Leváre. 
 
Uznesenie č. 17/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie vo výške 20% z celkových oprávnených 
nákladov k projektu „Prevencia kriminality – Kamerový systém Veľké Leváre“. 
 
Uznesenie č. 18/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
zvolenie do funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru p. Jozefa Michálka, Veľké Leváre č. 
397. 
 
Uznesenie č. 19/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť p. Terézie Kubinovej ohľadom prístupovej 
cesty k rodinným domom p. Terézie Kubinovej, p. Jozefa Kimličku, p. Dušana Horňáka a p. 
Ľuboša Horňáka. 
 
Uznesenie č. 20/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie petíciu rodičov o zachovanie dvoch tried 2. ročníka 
Základnej školy s materskou školou Veľké Leváre, aby p. Mgr. Katarína Ježková zostala na 
pozícii tr. učiteľky II. A triedy a vyjadruje, že uvedené zmeny sú v plnej kompetencii riaditeľa 
školy a Obecné zastupiteľstvo je s touto situáciou veľmi znepokojené. 
 
 


