
Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 23.04.2014 vo Veľkých Levároch 

 

Uznesenie č. 15/2014 

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

zasadnutiach. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 16/2014 

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. 17/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného novoutvoreného pozemku parc.č. 249/147 o 

výmere 11 m2, vytvoreného z pozemku parc.č. Reg. „E“ 249/1, v k.ú. Veľké Leváre za cenu 7,- €/m2, 

p. Daniele Matúškovej, Veľké Leváre č. 714, na základe geometrického plánu č. 1220/2013, 

overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom v Malackách dňa 07.11.2013. Parcela č. 249/1 

je vedená na PKV č. 521. Náklady spojené s odpredajom pozemku, vypracovanie kúpno-predajnej 

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 

nadobúdateľky p. Daniely Matúškovej, Veľké Leváre č. 714. Z uvedeného dôvodu je tento pozemok 

prebytočný a nevyužiteľný. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

                                                   

Uznesenie č. 18/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku parc.č. 631/5 o výmere 114 m2 v k.ú. 

Veľké Leváre, zapísaného na LV č. 1413 za cenu 7,-€/m2 a novoutvoreného pozemku parc.č. 631/7 o 

výmere 46 m2, vytvoreného z pozemku parcela č. Reg. „C“ č. 631/1, v k. ú. Veľké Leváre za cenu 7,- 

€/m2, p. Blažejovi Vrablecovi a Lýdii Vrablecovej, Veľké Leváre č. 31, na základe Geometrického plánu 

č. 321/2014, overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom v Malackách dňa 24.03.2014. 

Parcela č. 631/1 je uvedená na LV č. 1413. Náklady spojené s odkúpením pozemku, vypracovanie 

kúpno-predajnej 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. Blažeja Vrableca s manželkou Lýdiou Vrablecovou, Veľké Leváre č. 31. Z uvedeného 

dôvodu je tento pozemok prebytočný a nevyužiteľný. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 



Uznesenie č. 19/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcela č. 995/1 o výmere 15 m2, v 

k.ú. Veľké Leváre, za cenu 16,60 €/m2, p. Františkovi Kujanovi, Veľké Leváre č. 1302, na základe 

geometrického plánu č. 262/2014, overeného Správou katastra v Malackách, dňa 21.03.2014. 

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. 

Zdôvodnenie: 

Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa vo vlastníctve 

nadobúdateľa p. Františka Kujana, Veľké Leváre 1302. Z uvedeného dôvodu je tento pozemok 

prebytočný a nevyužiteľný. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Uznesenie č. 20/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného novoutvoreného pozemku parc.č. 995/373 o 

výmere 51 m2, vytvoreného z pozemku parc.č. Reg. „E“. 995/1, v k.ú. Veľké Leváre za cenu 16,60 

€/m2, p. Stanislavovi Gyepešovi a Zuzane Gyepešovej, Veľké Leváre č. 610, na základe 

Geometrického plánu č. 17/2014, overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom Malacky dňa 

23.04.2014. Parcela č. 995/1 je vedená na LV č. 1413. Náklady spojené s odpredajom pozemku, 

vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností hradí 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. 

Zdôvodnenie: 

Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa vo vlastníctve 

Nadobúdateľov p. Stanislava Gyepeša a Zuzany Gyepešovej, Veľké Leváre 610. Z uvedeného dôvodu 

je tento pozemok prebytočný a nevyužiteľný. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 21/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 39/2006 o 

výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Veľké Leváre. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 22/2014 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom poľnohospodárskej pôdy na parcele č. 10597 o 

výmere 22441 m2, v k.ú. Veľké Leváre pre p. Štefana Jurkoviča, Veľké Leváre č. 516. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 23/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ladislava Harculu, Veľké Leváre č. 544, o 

odkúpenie pozemku parc.č. 308/43 a 308/44 v k.ú. Veľké Leváre. Po predložení geometrického plánu 

sa bude žiadosťou opätovne zaoberať. 



Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 24/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Petra Lukáčka, Veľké Leváre č. 598 o odkúpenie 

časti pozemku parc.č. 303/2 v k.ú. Veľké Leváre. Po predložení geometrického plánu sa bude 

žiadosťou opätovne zaoberať. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

                                           

Uznesenie č. 25/2014 

Obecné zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie správu o potrebe založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie v 

zmysle zákona NR SR č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 

2. schvaľuje 

2.1 založenie OOCR Záhorie v zmysle zákona NR SR č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v 

znení neskorších predpisov 

2.2 členstvo obce Veľké Leváre ako zakladajúceho člena v Oblastnej organizácií cestovného ruchu 

Záhorie 

3. poveruje starostu obce Veľké Leváre konať vo všetkých veciach súvisiacich so založením a vznikom 

OOCR Záhorie. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 26/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Poľovníckeho združenia o zverenie lokality „Babie 

jazero“ do užívania. OZ súhlasí s uzatvorením nájmu na obdobie 20 rokov za sumu 1,- €/rok. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 27/2014 

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 

2.330,- €. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 28/2014 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zámenou pozemku o výmere podielu ¼  t. j. 424,50m2, z pozemku 

parcela Reg. ,,E“ č. 1175  zapísanom na LV č. 1648 v podielovom spoluvlastníctve, o výmere 1698m2, 

druh pozemku orná pôda, v operáte Okresného úradu v Malackách, katastrálny odbor,  medzi p. 

Jozefom Staškom, bytom s. č. 853, 908 73 Veľké Leváre  a Obcou Veľké Leváre. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 29/2014 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhnutým riešením zámeny pozemku o výmere podielu 2/8  t. j. 

424,50m2, z pozemku parcela Reg. ,,E“ č. 1175  zapísanom na LV č. 1648 v podielovom 

spoluvlastníctve, o výmere 1698m2, druh pozemku orná pôda, v operáte Okresného úradu v 

Malackách, katastrálny odbor,  medzi p. Oľgou Hollou, rod. Martinkovičovou, bytom s. č. 995, 908 73 

Veľké Leváre  a Obcou Veľké Leváre. Obecné zastupiteľstvo sa bude zámenou a odkúpením zvyšnej 



časti zaoberať po vydaní územného rozhodnutia príslušnej lokality a vyhotovení geometrického plánu 

predmetnej parcely. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 30/2014 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhnutým riešením zámeny pozemku o výmere podielu ¼  t. j. 

424,50m2, z pozemku parcela Reg. ,,E“ č. 1175  zapísanom na LV č. 1648 v podielovom 

spoluvlastníctve, o výmere 1698m2, druh pozemku orná pôda, v operáte Okresného úradu v 

Malackách, katastrálny odbor,  medzi p. Annou Lindtnerovou, rod. Ščasnou, bytom s. č. 399, 908 73 

Veľké Leváre a Obcou Veľké Leváre. Obecné zastupiteľstvo sa bude zámenou a odkúpením zvyšnej 

časti zaoberať po vydaní územného rozhodnutia príslušnej lokality a vyhotovení geometrického plánu 

predmetnej parcely. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Uznesenie č. 31/2014 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhnutým riešením zámeny pozemku o výmere podielu ¼  t. j. 

424,50m2, z pozemku parcela Reg. ,,E“ č. 1175  zapísanom na LV č. 1648 v podielovom 

spoluvlastníctve, o výmere 1698m2, druh pozemku orná pôda, v operáte Okresného úradu v 

Malackách, katastrálny odbor,  medzi p. Milenou Ščasnou, rod. Moravčíkovou, bytom s. č. 63, 908 74 

Malé Leváre a Obcou Veľké Leváre. Obecné zastupiteľstvo sa bude zámenou a odkúpením zvyšnej 

časti zaoberať po vydaní územného rozhodnutia príslušnej lokality a vyhotovení geometrického plánu 

predmetnej parcely. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov. 


