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Uznesenie č. 20/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na 
predchádzajúcich zasadnutiach. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 21/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Komisie pre kultúru, šport a 
školstvo a Komisie pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 
 
Uznesenie č. 22/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného novoutvoreného pozemku parc.č. 
4757/13 o výmere 97 m2, vytvoreného z pozemku parcela Reg. „E“ 249/2 v k.ú. Veľké 
Leváre za cenu 2,32 €/m2 p. Bc. Ingrid Šmahovskej, Veľké Leváre č. 700. Novoutvoreného 
pozemku parcela č. 4757/14 o výmere 128 m2, vytvoreného z pozemku parcela Reg. „E“ 
249/2 v k.ú. Veľké Leváre za cenu 2,32 €/m2 p. Vladimírovi Hladíkovi a manželke Helene, 
Veľké Leváre č. 700. Novoutvoreného pozemku parc.č. 4757/20 o výmere 36 m2, 
vytvoreného z pozemku parcela Reg. „E“ v k.ú. Veľké Leváre p. Bc. Ingrid Šmahovskej Veľké 
Leváre č. 700 v podiele ½, p. Vladimírovi Hladíkovi a manželke Helene, Veľké Leváre č. 700 
v podiele ½. Na základe geometrického plánu č. 1198/12, overeného správou katastra v 
Malackách dňa 31.10.2012. Parcela č. 249/2 je vedená na PKV č. 521. Náklady spojené s 
odkúpením pozemku, vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a vklad do katastra 
nehnuteľností hradia kupujúci. Obec Veľké Leváre súhlasí so zapísaním novovzniknutej 
parcely č. 4757/19 v k. ú. Veľké Leváre, vytvoreného z parcely Reg. „E“ č. 249/2 z PKV 521, 
na list vlastníctva, na základe geometrického plánu č. 1198/12, overeného Správou katastra 
v Malackách dňa 31.10.2012, ktorá zostáva vo vlastníctve obce Veľké Leváre.  
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. Bc. Ingrid Šmahovskej, Veľké Leváre č. 700 a p. Vladimíra Hladíka s 
manželkou Helenou, Veľké Leváre č. 700. Z uvedeného dôvodu je tento pozemok 
prebytočný a nevyužiteľný. 
Za prijaté uznesenie hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 23/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného novoutvoreného pozemku parcela č. 
996/30 o výmere 2 m2, parcela č. 996/31 o výmere 17 m2 a parcela č. 996/32 o výmere 7 
m2, vytvoreného z pozemku parcela Reg. „E“ 996/1 v k.ú. Veľké Leváre, za cenu 7,-€/m2, p. 
Margite Moravčíkovej, Veľké Leváre č. 208, na základe geometrického plánu č. 1414/2012, 
overeného Správou katastra v Malackách, dňa 02.01.2013. Parcela č. 996/1 je vedená na 
liste vlastníctva č. 1413. Náklady spojené s odkúpením pozemku, vypracovanie kúpno-
predajnej zmluvy a vklad do Katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozhodlo 3/5 väčšinou o odpredaji pozemkov 
menovanej v zmysle § 9a, odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
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Zdôvodnenie: 
Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa vo vlastníctve 
nadobúdateľky p. Margity Moravčíkovej, Veľké Leváre 208. Z uvedeného dôvodu je tento 
pozemok prebytočný a nevyužiteľný. 
Za prijaté uznesenie hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 24/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením zámeru na odpredaj obecného pozemku parc. 
č. 996/1 o výmere 72 m2 pre p. Evu Jurkovičovú, Veľké Leváre č. 1021 z dôvodu: 
a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľké 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 prijaté uznesenie hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0 
 
Uznesenie č. 25/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcela č. 10631 o výmere 
568 m2, v k.ú. Veľké Leváre za cenu 0,90 €/m2, p. Ivanovi Skúpemu, Veľké Leváre č. 1067. 
Parcela č. 10631 je vedená na liste vlastníctva č. 5433. Náklady spojené s odkúpením 
pozemku, vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a 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: 
Žiadateľ má záujem na odkupovanej parcele vysadiť stromy, zeleň. Žiadateľ je  vlastníkom 
vedľajšej parcely  a má zámer zlepšiť životné prostredie Z uvedeného dôvodu je tento 
pozemok prebytočný a nevyužiteľný    
Za prijaté uznesenie hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 1 – Ján Hýll. 
 
Uznesenie č. 26/2013 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 18/2013. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 27/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením pozemku parcela Reg. „C“ č. 977/17 o výmere 
203 m2 a pozemku parcela Reg. „C“ č. 977/18 o výmere 17 m2 zapísaných na LV č. 1646 od 
predávajúcich  v podielovom vlastníctve za cenu 16,- EUR/m2 : 
a) Anny Lindtnerovej, rod. Ščasnej, bytom 908 73  Veľké Leváre č. 399  v podiele 7/16, t.j. 
88,8125 m2 a 7,4375 m2, 
b) Jozefa Viteka, rod. Vítek, bytom 908 73  Veľké Leváre č. 1056, v podiele 5/48, t.j. 21,14 
5m2 a 1,77080 
c) Mileny Ščasnej, rod. Moravčíkkovej, bytom 908 74 Malé Leváre č. 63, v podiele 3/16, t.j. 
38,0620 m2 a 3,1875 m2, 
d) Jarmily Baďurovej, rod. Drugdovej, bytom 908 73  Veľké Leváre v podiele 13/48, t.j. 
54,979 m2 a 4,604 m2 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
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Uznesenie č. 28/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom nebytových priestorov na zdravotnom stredisku 
za účelom zriadenia kancelárie v oblasti vzdelávania a financií pre p. Mgr. Lukáša Paška, 
Partizánska Lupča 237. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 29/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením zámeru na odpredaj obecného pozemku parc. 
č. 249/144 o výmere 59 m2, vytvoreného z pozemku parc. Reg. „E“ 249/1,  pre p. Gabrielu 
Pojezdalovú s manželom Miroslavom, Veľké Leváre č. 727 z dôvodu: 
a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľké 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 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 30/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom trávnatého porastu parc.č. 13324 o výmere 
138117 m2 za cenu 26,56 €/ha pre p. Štefana Jurkoviča, Veľké Leváre č. 516. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 31/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením zámeru na zámenu novoutvorených 
pozemkov  parc. č. 999/2 o výmere 127 m2 a parc.č. 999/3 o výmere 1 m2, vytvorených z 
pozemku parc. 999, vedenej ako neknihovaná, v k.ú. Veľké Leváre a parc.č. 695/4 o výmere 
1 m2 a parc.č. 695/5 o výmere 5 m2, vytvorených z parc. č. 695/1, vedených na LV č. 751, s 
doplatkom pre p. Máriu Jurkovičovú, Veľké Leváre č. 89 z dôvodu:  
a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľké 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 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 32/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Radoslava Kovaroviča a manželky Jany, 
Veľké Leváre č. 1200 o odčlenenie 6/7 k celku z parc.č. 1177/41, vedenej na LV č. 604, 
1200. Po predložení GP sa bude žiadosťou opätovne zaoberať. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
Uznesenie č. 33/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 63/2013. o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Leváre. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
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Uznesenie č. 34/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 64/2013 o podmienkach 
a spôsobe financovania materských škôl a školských zariadení na území obce Veľké Leváre 
a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Leváre. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 35/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Ľudmilu Majzúnovú, bytom Veľké Leváre č. 753 za 
prísediacu Okresného súdu v Malackách na obdobie od 20.6.2013 do 20.6.2017. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 36/2013 
Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 253/2004 Z.z., o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje plat 
starostu vo výške 2.270,-€. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 1 – Marta 
Luliaková. 
 
Uznesenie č. 37/2013 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozhodlo o vyhovení protestu prokurátora v 
celom rozsahu, číslo konania Pd 16/13 - 7. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 38/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje delimitáciu majetku Združenia obcí Enviropark Pomoravie 
na obce Jakubov a Kostolište v účtovnej hodnote podielu spolufinancovania pri budovaní 
diela. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržal sa 1 – JUDr. Biksadský, proti 
0. 
 
Uznesenie č. 39/2013 
Obecné zastupiteľstva súhlasí s podpísaním ,,Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ bezodplatným prevodom na pozemky  parcely  Reg. ,,C“ č. 308/431 a č.  308/273 
kat. územie Veľké Leváre, zapísané v operáte  Správy katastra Malacky na LV č. 1413 vo 
vlastníctve obce Veľké Leváre a na pozemok parcela Reg. ,,E“ č. 308/1 kat. územie Veľké 
Leváre, zapísaný na PKV č. 521 v operáte  Správy katastra Malacky vo vlastníctve obce 
Veľké  Leváre   medzi zmluvnými stranami :  
 
1. Obcou Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre, zastúpenou starostom 
obce Bc. Štefanom Kudličkom  (ďalej ako budúci povinný)  
a  
2. Západoslovenskou distribučnou a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zastúpenou  
Západoslovenskou energetikou, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len ako 
oprávnený)  
 
Z dôvodu realizácie inžinierskej stavby ,,SA Veľké Leváre, Poľná 10RD – NNK“, kde budúci 
oprávnený sa stane investorom tejto stavby, ktorej súčasťou budú elektroenergetické stavby 
a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, transformačných staníc, rozvodov 
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elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace na ich prevádzku a zároveň požiada o 
zmenu stavebníka na budúceho oprávneného na vydané stavebné povolenie obcou Veľké 
Leváre zo dňa  21.01.2013. pod č. S-119/2012/SP na stavbu : Výstavba rodinných domov ul. 
Poľná, SO – vonkajší káblový rozvod NN (zmena stavebníka s opravou názvu stavby ) a 
následne po realizácii stavby požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.  
Náklady na  zameranie stavby geometrickým plánom,  vypracovanie zmluvy na zriadenie 
vecného bremena na hore uvedené pozemky, vklad do katastra   znáša budúci oprávnený.   
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 40/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu v časti kapitálových výdavkov na realizáciu 
investičných projektov miestnych komunikácii, lokalita K Jazeru, ul. Priechodná, vybudovanie 
chodníkov na ul. Nová, Severná v sume 240.000,- EUR. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 41/2013 
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zadať vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre územné konanie lokalita „Pasoviska“. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
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