
Prijaté uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch 

dňa 13.09.2017 

 

Uznesenie č. 65/2017 

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

zasadnutiach. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Uznesenie č. 66/2017 

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 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Uznesenie č. 67/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Malíkovej, Veľké Leváre 1141 o rekonštrukciu 

spoločných priestorov. Obecné zastupiteľstvo sa uvedenou žiadosťou bude zaoberať pri tvorbe 

rozpočtu pre rok 2018. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 68/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Michálkovej, Veľké Leváre č. 612 o rekonštrukciu 

spoločných priestorov. Obecné zastupiteľstvo sa uvedenou žiadosťou bude zaoberať pri tvorbe 

rozpočtu pre rok 2018. 

Za prijaté uznesenie hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 69/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č. 526/2010 Z.z. platný k výzve č. I KMV 2015; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo     výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 17.712,53 EUR; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 70/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

- Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj 

výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017; 

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie; 

- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

najmenej 10% z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom; 



- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

Za prijaté uznesenie hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 71/2017 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s položením rozvodov 1kV a so zriadením vecného bremena koridoru v 

rámci pripravovanej stavby : SA _Veľké Leváre odbočka 467, VNV, VNK s objektami – SO 01, PS 01 – 

Transformačná stanica EH66 HARAMIA a SO 02 – VN Káblové vedenie“, pozemok parcela č. 308/1 

kat. územie Veľké Leváre (zapísaný v PKV č. 521.,) vo vlastníctve obce, s navrhovanom sumou za 

vecné bremeno 5,50€/m2 koridoru o dĺžke 386bm 22kV kábla  a 200bm kábla 1kV  s ochranným 

pásmom vonkajšieho a podzemného vedenia 1m na každú stranu pri napätí 110kV vrátane vedenia 

riadiacej, regulačnej a zabezpečovacej techniky (celková plocha navrhovaného vecného bremena cca. 

1172m2 vrátane ochranného pásma 1m na každú stranu).  

Budúca zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená  podľa § 151n a násl. Zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a budúca kúpna zmluva  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 (ďalej len ako oprávnený)  

 

z dôvodu investičnej inžinierskej stavby k zástavbe rodinných domov, kde oprávnený je investorom 

inžinierskej stavby s názvom : ,, SA _Veľké Leváre odbočka 467, VNV, VNK s objektami – SO 01, PS 01 

– Transformačná stanica EH66 HARAMIA a SO 02 – VN Káblové vedenie“, pozemok parcela č. 308/1 

kat. územie Veľké Leváre (zapísaný v PKV č. 521.,), (ďalej len ,,elektroenergetická stavba), ktorej 

súčasťou sú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov 

elektrických vedení a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku (ďalej len elektroenergetické 

zariadenia).   

Výstavba elektroenergetickej stavby bude povolená príslušným stavebným úradom v obci Veľké 

Leváre v zlúčenom územnom a stavebnom konaní  podľa  zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  

 

Geometrický plán s vyznačením vecného bremena na práva uloženia inžinierskej siete na pozemku 

parcela č. 308/1 kat. územie Veľké Leváre a s vyznačením novovytvorenej parcely   pod stavbu 

trafostanice, overený Okresným úradom v Malackách, katastrálnym odborom bude prílohou zmluvy 

o vecnom bremene a prílohou kúpnej zmluvy  

 

 Náklady na  zameranie stavby, vecného bremena geometrickým plánom,  vypracovanie zmluvy na 

zriadenie vecného bremena, kúpnej zmluvy  na hore uvedený pozemok, vklad do operátu Okresného 

úradu Malacky, katastrálny odbor bude znášať  oprávnený  

Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 72/2017 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s položením rozvodov 1kV a so zriadením vecného bremena koridoru v 

rámci pripravovanej stavby : ,,SA_Veľké Leváre, NNK“, SO 01 – NN káblové vedenie v zemi, (od SR 70-



89 po navrhovanú skriňu SR 70-96)   pozemok parcela Reg. ,,C“ č. 11157 a 11197 kat. územie Veľké 

Leváre, extravilán obce, zapísanom na LV č. 5433, vo vlastníctve obce, s navrhovanom sumou za 

vecné bremeno 5,50€/m2 koridoru o dĺžke 72bm – parcela č. 11157 a 3bm – parcela č. 11197, s 

ochranným pásmom vonkajšieho a podzemného vedenia 1m na každú stranu pri napätí 110kV 

vrátane vedenia riadiacej, regulačnej a zabezpečovacej techniky (celková plocha navrhovaného 

vecného bremena cca. 150m2 vrátane ochranného pásma 1m na každú stranu).  

Budúca zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená  podľa § 151n a násl. Zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami  :  

3. Obcou Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre, zastúpenou starostom obce Bc. 

Štefanom Kudličkom  (ďalej ako budúci povinný)  

a  

4. Západoslovenskou distribučnou a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len ako oprávnený)  

 

z dôvodu investičnej inžinierskej stavby k zástavbe rodinných domov, kde oprávnený je investorom 

inžinierskej stavby s názvom : ,, ,,SA_Veľké Leváre, NNK, Káblové NN vedenie v zemi“, pozemok 

parcela Reg. ,,C“ č. 11157 a 11197 kat. územie Veľké Leváre, extravilán obce (ďalej len 

,,elektroenergetická stavba), ktorej súčasťou sú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej 

sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku 

(ďalej len elektroenergetické zariadenia).   

Výstavba elektroenergetickej stavby bude povolená príslušným stavebným úradom v obci Veľké 

Leváre v ohlásení drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon)  

 

Geometrický plán s vyznačením vecného bremena na práva uloženia inžinierskej siete na pozemku 

parcela Reg. ,,C“ č. 11157 a 11197 kat. územie Veľké Leváre, overený Okresným úradom v Malackách, 

katastrálnym odborom bude prílohou zmluvy o vecnom bremene 

 

 Náklady na  zameranie stavby, vecného bremena geometrickým plánom,  vypracovanie zmluvy na 

zriadenie vecného bremena na hore uvedený pozemok, vklad do operátu Okresného úradu Malacky, 

katastrálny odbor bude znášať  oprávnený.   

Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 


