
Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2012 vo Veľkých 
Levároch 
 
 
Uznesenie č. 42/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich 
zasadnutiach. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 

 
Uznesenie č. 43/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti Komisie pre verejný poriadok a životné 
prostredie a Komisie pre financie a obecný majetok. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 

 
Uznesenie č. 44/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2011. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 45/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Veľké Leváre za rok 2011 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 46/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce Veľké Leváre za rok 
2011. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 47/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 55.592,12 €, zisteného podľa ustanovenia 
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 55.592,12 €. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 

 
Uznesenie č. 48/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prílohu č. 1 k Záverečnému účtu Hodnotiacu správu za rok 
2011. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 49/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce Veľké Leváre za rok 2011. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 50/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora k overeniu účtovnej závierky za 
rok 2011. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 51/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy 
s účtovnou závierkou za rok 2011. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
 



Uznesenie č. 52/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre o kontrolnej 
činnosti za obdobie 1-6/2012. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 

 
Uznesenie č. 53/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre za obdobie 7-
12/2012. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 

 
Uznesenie č. 54/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plnenie programového rozpočtu za obdobie 1-5/2012. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 55/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce Obecného zastupiteľstva na obdobie 7-12/2012. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 56/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej polície v obci Veľké Leváre. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 57/2012 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje investičný zámer spol. AVE Krematórium s.r.o., Albrechtova 1, 
Bratislava, výstavbu a prevádzkovanie krematória na pozemku parcela č. 10385 k.ú. Veľké Leváre, 
v extraviláne obce. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec (JUDr. Biksadsky) 
 
Uznesenie č. 58/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí/nesúhlasí s výstavbou rodinných domov v lokalite pri záhradkárskej 
osade Hrebčiareň, pozemok parc. č. 10279, 10280, 10281 v  k.ú. Veľké Leváre, extravilán obce 
s vybudovaním 56 samostatne stojacich domov a 34 rodinných domov v radovej zástavbe s osadením 
miestnych účelových komunikácii v danej lokalite a riešením inžinierskych sietí podľa predloženej 
urbanistickej štúdie pre investora FEROINVEST, s.r.o., Bratislavská 35, 917 01  Trnava, zapísaného 
na LV č. 6018 v Správe katastra Malacky ako vlastníka parc. č. 10279 o výmere 87038 m2. 
Za prijatie uznesenia hlasoval 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 59/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh schematického rozmiestnenia stánkov na trhovisku. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 60/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného priestranstva pri objekte Komunál o rozlohe 20 
m2 za účelom podnikania za cenu 16,60/m2/rok p. Anne Kujanovej, Mozartová 16, Bratislava podľa 
návrhu rozmiestnenia stánkov. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 61/2011 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 56/2011. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 62/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného novoutvoreného pozemku parc. Reg. 
„C“ č. 995/369, diel 1 o výmere 21 m2 v k.ú. Veľké Leváre, vytvorenej z pozemku parc. Reg. 
„E“ č. 995/1 v k.ú. Veľké Leváre, zapísanom na LV č. 1413, za cenu 2,32 €/m2 p. Ing. 



Miroslavovi Privrelovi, Líščie údolie 3298/143A, Bratislava na základe geometrického plánu 
overeného Správou katastra Malacky zo dňa 27.9.2000 pod č. 915/2000. Náklady spojené s 
odpredajom 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, odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
Zdôvodnenie: 
Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa vo vlastníctve 
nadobúdateľov p.  Ing. Miroslava Privrela, Líščie údolie 3298/143A, Bratislava. Z uvedeného dôvodu 
je tento pozemok prebytočný a nevyužiteľný. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 63/2012 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 41/2012. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 64/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného novovytvoreného pozemku parc. Reg. 
„C“ č. 308/442 k.ú. Veľké Leváre o výmere 501 m2, vytvorenej z obecného pozemku parcela 
č. 308/1 k.ú. Veľké Leváre zapísaného na PKV č. 521 podľa priloženého geometrického 
plánu č. 76/2010 overeného Správou katastra Malacky, zapísaného pod č. 308/201-203, 
430-432, 440-445, p. Ing. Radovanovi Cipínovi, Veľké Leváre a p. Bc. Soni Juricovej, bytom 
Martina Kollára 176, Čáry za cenu 23,05 €/m2. Náklady spojené s odpredajom pozemku, 
vypracovanie geometrického plánu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť 
kupujúci. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozhodlo 3/5 väčšinou o odpredaji 
pozemkov menovaných v zmysle § 9a, odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
Zdôvodnenie: Pozemok je určený ako stavebný pozemok na stavbu rodinného domu. 
Pred použitím na stavbu, je však nutné zabezpečiť preloženie inžinierskych sietí, 
ktorými je tento pozemok zaťažený na náklady budúceho vlastníka p. Ing. Radovana Cipína, 
Veľké Leváre č. 1091 a p. Soni Juricovej, Martina Kollára 176, Čáry. Uvedený majetok obce 
je prebytočný. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 65/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením zámeru na odpredaj obecného 
novovytvoreného pozemku parc. Reg. „C“ č. 308/201 o výmere 532 m2, vytvorenej 
z obecného pozemku parcela č. 308/1 k.ú. Veľké Leváre, zapísaného na PKV č. 521 podľa 
priloženého GP č. 76/2010, overeného Správou katastra v Malackách pre p. Vladimíra 
Kovaríka s manželkou Renátou, Veľké Leváre č. 892 z dôvodu: 
a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľke Leváre a na internetovej stránke obce. 
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 
dní pred schvaľovaním prevodu v obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť 
zverejnený počas celej tejto doby.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 66/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu SR, Bratislava. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov 
 
Uznesenie č. 67/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Leváre. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 



Uznesenie č. 68/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením zámeru na odpredaj obecného pozemku parc.  
č. 249/1 o výmere 210 m2, k.ú. Veľké Leváre zapísaného na PKV 521 v Správe katastra 
Malacky  pre p. Jaroslava Majerského s manželkou Janou, rod. Štorovou, Veľké Leváre č. 
892 z dôvodu: 
a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľke Leváre a na internetovej stránke obce. 
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 
dní pred schvaľovaním prevodu v obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť 
zverejnený počas celej tejto doby.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 69/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok folklórnemu súboru Leváranek vo výške 1000,- € na 
folklórny festival do Východnej. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov.  
 
Uznesenie č. 70/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nákupom osobného automobilu pre obecnú políciu zn. LOGAN MCV 
s nadobúdacou hodnotou 9.900,- € v bielom prevedení. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 71/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpustením platenia prenájmu p. Márie Baďurovej - stravovacieho 
zariadenia Verde, Pinelova 773 na obdobie 5-12/2012. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 72/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podnet p. Skúpeho o znečistenom životnom prostredí 
v lokalite mlynský náhon Rudava a následne sa bude týmto OZ v roku 2012 zaoberať. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


