
Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva vo Ve ľkých Levároch d ňa 
30.03.2011 
 
 
Uznesenie č. 21/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na 
predchádzajúcich zasadnutiach. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, zdržal sa 1 (Ing. Richard Nimsch), proti 0. 
 
Uznesenie č. 22/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Komisie pre šport, kultúru 
a školstvo. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, zdržal sa 1 (Ing. Richard Nimsch), proti 0. 
 
Uznesenie č. 23/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet Obce Veľké Leváre pre rok 2011 
s úpravami v položke 21 v programe č. 2 vo výške 14.853,-- € a v položke 8 program č. 12 
vo výške 20.000,- €. 
Sumarizácia schváleného rozpočtu:  
Príjmy spolu (bežné a kapitálové)  1 715 131 € 
Výdavky spolu (bežné a kapitálové)  1 852 509 € 
Prevod z rezervného fondu      137 378 € 
Výsledok hospodárenia         0 € 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov.     
 
Uznesenie č. 24/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Programový rozpočet Obce Veľké Leváre pre rok 
2012 -2013. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov.     
 
Uznesenie č. 25/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra k Programovému 
rozpočtu Obce Veľké Leváre pre rok 2011 a 2012 – 2013. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 26/2011 
Obecné zastupiteľstvo volí za členku Komisie pre kultúru, šport a školstvo p. Svetlanu 
Valachovičovú. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 27/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Alojza Galbu a manželky Ivety, Veľké 
Leváre č. 1003 o odkúpenie pozemku parc. č. 926/60 v k.ú. Veľké Leváre o výmere cca 150 
až 170 m2. Po predložení geometrického plánu a PKV sa bude žiadosťou opätovne 
zaoberať. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 28/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie z pozemku p. Zdenkovi Halabrínovi, Záhorácka 
1933/55, Malacky, parc. Reg. „E“ č. 996/1 v k.ú. Veľké Leváre, diel 1 o výmere 79 m2 a diel 2 
o výmere 26 m2, podľa priloženého GP, overeného Správou katastra Malacky zo dňa 
7.3.2011 pod. č. 181/2011, za cenu 2,32 €/m2. Náklady spojené s odpredajom pozemku, 
návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. Obecné zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí rozhodlo 3/5 väčšinou o odpredaji pozemkov menovanému v zmysle § 9a, 
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 



Za prijaté uznesenie hlasovalo 11 prítomných poslancov. 
 
 Uznesenie č. 29/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku p. Stanislavovi Danihelovi, Veľké Leváre 
č. 326 z pozemku parc. č. 926/3 v k.ú. Veľké Leváre, diel 1 o výmere 23 m2 a diel 2 
o výmere 13 m2, zapísanom na PKV č. 1900 za cenu 2,32 €/m2, na základe geometrického 
plánu, overeného Správou katastra Malacky zo dňa 11.3.2011 pod č. 205/2011. Náklady 
spojené s odpredajom pozemku a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť 
kupujúci. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozhodlo 3/5 väčšinou o odpredaji 
pozemkov menovanému v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 
    
Uznesenie č. 30/2011 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom nebytových priestorov na zdravotnom stredisku 
za účelom zriadenia veterinárnej ošetrovne p. MVDr. Mariánovi Velebnému, Gen. M. R. 
Štefánika 36, Malacky. 
 Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 31/2011 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpustením nájomného na zdravotnom stredisku v období 
čerpania materskej dovolenky p. Kataríne Dorocákovej, Komenského 997, Veľké Leváre. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržali sa 3 (Ing. Richard Nimsch, JUDr. 
Pavol Biksadský, Ing. Vladimír Bernhauser), proti 0.. 
 
Uznesenie č. 32/2011 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí pre obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 s výškou ceny za 
odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov – 
stočné 1,0350 €/m3. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, zdržal sa 1 (František Kujan), proti 0. 
 
Uznesenie č. 33/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Dr. Arpáda Brichtu, bytom Hantke 70, 
34608 Haifa, Izrael a doporučuje obecnému úradu zistiť kúpnu cenu podielu uvedenej 
nehnuteľnosti č. 796 zapísanej na liste vlastníctva č. 1517. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 
  
Uznesenie č. 34/2011 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s pokračovaním činnosti CZA vo Veľkých Levároch v roku 
2011 v doterajšom rozsahu personálneho obsadenia a úloh v rámci schváleného rozpočtu. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň ukladá vypracovať koncepciu činnosti CZA s možnosťou 
spolupráce s mimovládnymi organizáciami. Koncepciu predložiť do nasledujúceho 
zastupiteľstva spolu s návrhom dohody o používaní priestorov centra. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, zdržal sa 1 (Jozef Hlavenka), proti 0. 
 

Uznesenie č. 35/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj  obecných novoutvorených  pozemkov parcela Reg. ,,C“ č. 
308/201 kat. územie Veľké Leváre o výmere 532m2,  parcela Reg. ,,C“ č. 308/202 kat. územie Veľké 
Leváre o výmere 580m2,  parcela Reg. ,,C“ č. 308/203 kat. územie Veľké Leváre o výmere 580m2, 
parcela Reg. ,,C“ č. 308/432 kat. územie Veľké Leváre o výmere 580m2,  parcela Reg. ,,C“ č. 308/440 
kat. územie Veľké Leváre o výmere 565m2,  parcela Reg. ,,C“ č. 308/441 kat. územie Veľké Leváre 
o výmere 498m2,  parcela Reg. ,,C“ č. 308/442 kat. územie Veľké Leváre o výmere 501m2,   
vytvorených  z obecného pozemku parcela č. 308/1 kat. územie Veľké Leváre zapísaného v PKV č. 
521 podľa priloženého Geometrického plánu. Pozemky budú prideľované žiadateľom s trvalým 
pobytom v Obci Veľké Leváre podľa poradovníka za cenu 16,59 €/m2. Žiadateľom, ktorí nemajú 



v Obci trvalý pobyt budú prideľované pozemky podľa poradovníka za cenu 33,19 €/m2. Stavebné 
pozemky, kde obec rieši prekládku elektrických stĺpov a hydrantu vzhľadom na zvýšené náklady 
s úpravami pozemkov budú prideľované podľa poradovníka žiadateľom s trvalým pobytom v Obci 
Veľké Leváre za cenu 22,30 €/m2 a žiadateľom podľa poradovníka, ktorí nemajú v Obci Veľké 
Leváre trvalý pobyt za cenu 38,50 €/m2.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 36/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj novoutvoreného pozemku parcela Reg. ,,C“ č. 308/436 
o výmere 571m2 kat. územie Veľké Leváre vytvorenej z obecného pozemku parcela č. 308/1 (PKV 
521) diel 7. o výmere 421m2, z pozemku parcela č. 308/436 diel 21 o výmere 116m2 a z pozemku 
parcela č. 308/438 diel 22. o výmere 34m2. Z toho na zámenu  diel 20. o výmere 53m2, diel 19. 
o výmere 86m2,  diel 21. o výmere 116m2 a pozemok parcela Reg. ,,C“ č. 308/435 o výmere 275m2.  
Celková výmera na zámenu  pozemkov = 530m2. Zámena pozemkov bude uskutočnená medzi 
obcou Veľké Leváre a vlastníkmi pozemkov parcela Reg. ,,C“ č. 308/435 o výmere 275m2 a 308/436 
o výmere 255m2 Ing. Jánom Eglom s manželkou Ivanou, rod. Volkovou, bytom Družstevná 608, 908 
73 Veľké Leváre,  zapísaných na LV č. 3932 v operátori Správy katastra Malacky.  
• Odkupovaná zostatková výmera z pozemku parcela 308/436 = 41m2.,  za cenu 16,59 €/m2  

bude uskutočnená medzi Ing. Jánom Eglom s manželkou Ivanou, rod. Volkovou, bytom 
Družstevná 608, 908 73 Veľké Leváre a Obcou Veľké Leváre. 

• Náklady spojené  s odpredajom pozemku a to  vyhotovenie Geometrického plánu, Zámennej 
zmluvy, Kúpnej zmluvy  a vklad do operátora Správy katastra Malacky hradí kupujúci.  

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 37/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného  novoutvoreného pozemku parcela Reg. ,,C“ č. 
308/438 o výmere 574m2 kat. územie Veľké Leváre vytvoreného z obecného pozemku parcela č. 
308/1 PKV 521) diel. 8. o výmere 335m2 a z pozemku parcela č. 308/438 diel 24 o výmere 239m2  za 
cenu 16,59 €/m2  Ing. Jánovi  Eglovi s manželkou Ivanou, rod. Volkovou, bytom Družstevná 608, 
908 73 Veľké Leváre  podľa priloženého geometrického plánu.   
• Náklady spojené  s odpredajom  obecného pozemku parcela Reg. ,,C“ č. 308/438 a to  vyhotovenie 

Geometrického plánu, Kúpnej zmluvy  a vklad do operátora Správy katastra Malacky hradí 
kupujúci.  

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 
 
      
Uznesenie č. 38/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného novoutvoreného pozemku parcela Reg. ,,C“ č. 
308/445 o výmere 581m2 kat. územie Veľké Leváre vytvorenej z obecného pozemku parcela č. 308/1, 
(PKV 521) diel 9. o výmere 278m2., z obecného pozemku parcela č.  308/22 (PKV1900) diel 16. 
o výmere 265m2 a z dielu 25. o výmere 38m2 z pozemku parcela č.308/438.,  Z toho na zámenu  diel 
22. o výmere 34m2, diel 23. o výmere 62m2,  diel 24. o výmere 239m2, diel 25. o výmere 38m2 
a pozemok parcela Reg. ,,C“ č. 308/437 o výmere 157m2.  Celková výmera na zámenu  pozemkov 
= 530m2. Zámena pozemkov bude uskutočnená medzi obcou Veľké Leváre a vlastníkom pozemkov 
parcela Reg. ,,C“ č. 308/437 o výmere 157m2 a 308/438 o výmere 373m2,  Petrom Kujanom, bytom 
Dubovského 983/41, 901 01 Malacky,  zapísanom  na LV č. 3922 v operátori Správy katastra 
Malacky.  
• Odkupovaná zostatková výmera z pozemku parcela 308/445 = 51m2.,  za cenu 16,59 €/m2  

bude uskutočnená medzi Petrom Kujanom, bytom Dubovského 983/41, 901 01 Malacky a Obcou 
Veľké Leváre.  

• Náklady spojené  s odpredajom pozemku a to  vyhotovenie Geometrického plánu, Zámennej 
zmluvy, Kúpnej zmluvy  a vklad do operátora Správy katastra Malacky hradí kupujúci.  

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


