
Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 25.09.2013 

 

Uznesenie č. 66/2013 

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

zasadnutiach. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 

Uznesenie č. 67/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti Komisie pre ochranu verejného poriadku a 

Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 

Uznesenie č. 68/2013 

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

obdobie 1-8/2013. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

Uznesenie č. 69/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1 pre rok 2013 obce Veľké Leváre podľa 

rozpočtového opatrenia. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

Uznesenie č. 70/2013 

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

čomu zodpovedá odpredávaná výmera 298 m2 od p. Jozefa Isera, Veľké Leváre č. 121. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 

Uznesenie č. 71/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Olivera Vaska, Veľké Leváre č. 1244 o odkúpenie 

pozemku pri jeho rodinnom dome. Vzdialenosť od miestnej komunikácie musí byť 1 m, v dĺžke 14 m, 

s vecným bremenom – stĺpom verejného osvetlenia. Po predložení geometrického plánu sa bude 

žiadosťou opätovne zaoberať. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

Uznesenie č. 72/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcela č. 995/1, diel 1 o výmere 1 m2, 

v k.ú. Veľké Leváre za cenu 7,- €/m2 p. Eve Lorencovej, Veľké Leváre č. 1059 na základe 

geometrického plánu č. 845/2013, overeného Správou katastra v Malackách, dňa 20.08.2013. 

Náklady spojené s odpredajom pozemku, vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a vklad do katastra 

nehnuteľností hradí kupujúci. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozhodlo 3/5 väčšinou o odpredaji pozemkov 

menovaným 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. Evy Lorencovej,  Veľké Leváre č. 1059. Z uvedeného dôvodu je tento pozemok 

prebytočný a nevyužiteľný. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

Uznesenie č. 73/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Andreja Baláža a manželky Ivany, Veľké Leváre č. 

323 o odkúpenie rodinného domu č. 323 a pozemku parcela č. 1193/4 v k.ú. Veľké Leváre. Po 

predložení znaleckého posudku sa bude žiadosťou opätovne zaoberať.Obecné zastupiteľstvo ukladá 

OÚ dať vypracovať znalecký posudok, ktorý bude hradiť kupujúci. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov. 

 

 

 


