
Prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva Veľké Leváre dňa 11.12.2013 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 85/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich 

zasadnutiach. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Uznesenie č. 86/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Komisie pre financie a obecný majetok a 

Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Uznesenie č. 87/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce Veľké Leváre za 

obdobie 1-11/2013. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Uznesenie č. 88/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2 pre rok 2013 obce Veľké Leváre podľa 

rozpočtového opatrenia. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Uznesenie č. 89/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce Veľké Leváre na rok 2014 

Bežné príjmy spolu:         1 422 472,- 

Bežné výdavky spolu:        1 402 264,- 

Prebytok bežného rozpočtu:             20 208,- 

Kapitálové príjmy:                 1 000,- 

Kapitálové výdavky:             256 968,- 

Schodok kapitálového rozpočtu:    - 255 968,- 

Schodok, prebytok:           - 235 760,- 

Prevod z rezervného fondu:            255 968,- 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 90/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Programový rozpočet obce Veľké Leváre na roky 2015-2016. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Uznesenie č. 91/2012 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu 

obce Veľké Leváre pre rok 2014 a 2015-2016. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 



Uznesenie č. 92/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce OZ pre obdobie 1-6/2014. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Uznesenie č. 93/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké 

Leváre na obdobie 1. Polrok 2014. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Uznesenie č. 94/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 66/2013 Obce Veľké Leváre o 

miestnych daniach. 

Za prijaté uznesenie hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 

 

Uznesenie č. 95/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 67/2013 Obce Veľké Leváre o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Za prijaté uznesenie hlasovalo 7 prítomných poslancov, zdržal sa 1 (Kujan František), proti 0. 

 

Uznesenie č. 96/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecno záväzné nariadenie č. 68/2013 Obce Veľké Leváre o dani 

z nehnuteľnosti. 

Za prijaté uznesenie hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0 

 

Uznesenie č. 97/2013 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením pozemku parcela Reg. „C“ č. 11097 o výmere 530 m2, 

čomu zodpovedá odpredávaná výmera 52 m2 od Ing. Oľgy Riečanovej, Kubányho 1666/8, Zvolen za 

cenu 10,- €/m2.   

Za prijaté uznesenie hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 

 

Uznesenie č. 98/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za šk.r. 2012/2013. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržal 0, proti 0. 

 

Uznesenie č. 99/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce Veľké Leváre do MAS Enviropark Pomoravie. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 


