
Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch 

dňa 29.11.2017 

Uznesenie č. 73/2017 

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

zasadnutiach. 

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

 

Uznesenie č. 74/2017 

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 10 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0 

 

Uznesenie č. 75/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce 

Veľké Leváre. 

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

 

Uznesenie č. 76/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú účtovnú závierku obce Veľké Leváre za rok 

2016. 

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

 

Uznesenie č. 77/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú Výročnú správu obce Veľké Leváre za rok 

2016. 

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

 

Uznesenie č. 78/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora k overeniu účtovnej 

Konsolidovanej závierky obce Veľké Leváre za rok 2016. 

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

 

Uznesenie č. 79/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení súladu 

Konsolidovanej Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2016. 

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

 

Uznesenie č. 80/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre k účtovnej 

Konsolidovanej závierke za rok 2016. 

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

                                                  

 

 



Uznesenie č. 81/2017 

Obec Veľké Leváre v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať pozemok z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. Reg. „ E“ č. 996/40 o výmere 118 m2 vytvorený z 

pozemku parcela č. 996/1, v k.ú. Veľké Leváre pre p. Milana Malíka s manželkou, Veľké Leváre 248. 

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

 

Uznesenie č. 82/2017  

Obecné zastupiiteľstvo schvaľuje odpredaj  z obecného pozemku parcela Reg. ,,E“ č. 996/1 kat. 

územie Veľké Leváre, zapísanom na LV č. 1413 a to novo vytvorený pozemok parcela Reg. ,,C“ č. 

996/40 za cenu 7,-€/m2 o výmere 118m2  ako ostatné plochy  v rámci jestvujúceho oplotenia, na 

základe doloženého geometrického plánu, overeného Okresným úradom v Malackách, katastrálnym 

odborom  pod č. 1218/2017 zo dňa 21.09.2017, vyhotovený spoločnosťou  MM Geo Branislavom 

Šteflíkom, Veľké Leváre 1366 pod č. plánu 74/2017 v prospech Milana Malíka s manželkou Martou, 

rod. Zemanovou, bytom s. č. 248, 908 73 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. Milana Malíka s manželkou Martou, Veľké Leváre č. 248. Pre obec je tento 

pozemok nevyužiteľný a prebytočný. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 1 (Bc. Jozefína Fábiková) 

 

Uznesenie č. 83/2017 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom pozemku parcela č. 995/1 o výmere cca 50 m2 pre p. 

Martu Luliakovú, Veľké Leváre č. 842. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, proti 1 (Jozef Hlavenka), zdržal sa 1 (Marta 

Luliaková). 

 

Uznesenie č. 84/2017 

Obec Veľké Leváre v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať pozemok z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. Reg. „ E“ č. o výmere 31 m2 vytvorený z 

pozemku parcela č. 996/1, v k.ú. Veľké Leváre pre p. Jozefa Kovaríka  s manželkou Martou, Veľké 

Leváre 108. 

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

 

Uznesenie č. 85/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj z obecného pozemku parcela Reg. ,,E“ č. 996/1 kat. územie 

Veľké Leváre, zapísanom na LV č. 1413 a to diel ,,1“ o výmere 31m2 za cenu 7,-€/m2  ako ostatné 

plochy v rámci jestvujúceho oplotenia, podľa priloženého geometrického plánu, overeného 

Okresným úradom v Malackách, katastrálnym odborom  pod č.1499/2017 zo dňa 13.11.2017, 

vyhotovený Geodetom Romanom Šteflíkom, Bernolákova 2424/14, 901 01 Malacky pod č. plánu 



118/2017 v prospech Jozefa Kovaríka s manželkou Martou, rod. Varhaníkovou, bytom s. č. 108, 908 

73 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. Jozefa Kovaríka s manželkou Martou, Veľké Leváre č. 108. Pre obec je tento 

pozemok nevyužiteľný a prebytočný. 

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

 

Uznesenie č. 86/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť podielových vlastníkov zapísaných na LV č. 3290 o 

zámenu pozemku parcela Reg. „E“ č. 309/19 o výmere 665 m2. Žiadosťou sa bude zaoberať obecné 

zastupiteľstvo na pracovnom stretnutí v mesiaci január 2018. 

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

 

Uznesenie č. 87/2017 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním kladného stanoviska k odpredaju pozemku z parcely Reg. 

,,E“ č. 1171 v prospech Petra Varhaníka, s. č. 107, 908 73 Veľké Leváre. Vlastníkom pozemku je 

Slovenská republika v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava, SR. 

Novovytvorený pozemok geometrickým plánom o požadovanej výmere bude využívaný ako záhrada 

pri rodinných domoch.  

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

 

Uznesenie č. 88/2017 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním spevnej plochy v požadovanom rozmere pre p. Mgr. 

Kristínu Olosovú, Veľké Leváre č. 149 za podmienok, začiatok spevnenej plochy bude kopírovať pravý 

roh rodinného domu č. 149, z pohľadu od miestnej komunikácie ul. SNP. Realizácia sa bude 

uskutočňovať po konzultácii so stavebným úradom. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 1 (Bc. Jozefína Fábiková). 

 

Uznesenie č. 89/2017 

Obec Veľké Leváre v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať pozemok z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. Reg. „ C“ č. 308/476 o výmere  m2, v k.ú. Veľké 

Leváre pre p. Ondreja Rigáňa s manželkou, Veľké Leváre 1286. 

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

 

Uznesenie č. 90/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcela Reg. ,,C“ č. 308/476 o výmere 

499m2 ako ostatné plochy za cenu 16,60€/m2, zapísanom na LV č. 1413 na Okresnom úrade 

Malacky, katastrálny odbor vo vlastníctve obce Veľké Leváre v prospech Ondreja Rigáňa s manželkou 

Ivetou, rod. Kissovou, bytom s. č. 1286, 908 73 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 susedným pozemkom žiadateľov p. Ondreja Rigáňa s manželkou Ivetou. 

Pozemkom prechádza plynovod.  Pre obec je tento pozemok nevyužiteľný a prebytočný. 

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

 

Uznesenie č. 91/2017 

Obec Veľké Leváre v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať pozemok z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. 308/43 o výmere 337 m2, pozemok parc.č. 

308/355 o výmere 82 m a pozemok parc.č. 308/44 o výmere 35 m2,  vytvorené z pozemku parcela 

Reg. „E“ č. 308/43 a 308/44 zapísaných na PKV č. 521, v k.ú. Veľké Leváre pre p. Andreu 

Adamovičovú, ul. Pavla Hallona 5836/15, Malacky a pre p. Mareka Harculu, Bratislavská 1464/52, 

Holíč. 

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

 

Uznesenie č. 92/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj  z obecného pozemku parcela č. 308/43 a 308/44 kat. 

územie Veľké Leváre, zapísaných v PKV č. 521 na Okresnom úrade Malacky, katastrálny odbor  vo 

vlastníctve obce Veľké Leváre a to novo vytvorený pozemok parcela Reg. ,,C“ č. 308/43 o výmere 

337m2 za cenu 7,-€/m2, pozemok parcela Reg. ,,C“ č. 308/44 za cenu 7,-€/m2 o výmere 35m2 a 

pozemok parcela Reg. ,,C“ č. 308/55 za cenu 7,-€/m2  o výmere 82m2 na základe doloženého 

geometrického plánu overeného Katastrálnym úradom v Malackách, Správou katastra v Malackách 

zo dňa 19.05.2003 pod č. plánu 475/2003, vyhotovený MM Geo Branislavom Šteflíkom, Záhorácka 

54, 901 01 Malacky v prospech Mgr. Andrey Adamovičovej, rod. Harculovej, bytom Pavla Hallona 

5836/15, 901 01 Malacky, podielovej vlastníčky ¾ zapísanej na LV č. 3766 a v prospech Marka 

Harculu, rod. Harculu, bytom Bratislavská 1464/52, 908 51 Holíč, podielového vlastníka ¼ zapísaného 

na LV č. 3766 (podieloví vlastníci rodinného domu s. č. 544 po nebohom Ladislavovi Harculovi, po 

dedičskom konaní zapísanom na LV č. 3766). 

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 žiadateľov p. Andrey Adamovičovej, rod. Harculovej, bytom Pavla Hallona 5836/15, 

901 01 Malacky a p. Marka Harculu, rod. Harculu, bytom Bratislavská 1464/52, 908 51 Holíč . Pre 

obec je tento pozemok nevyužiteľný a prebytočný. 

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

 

Uznesenie č. 93/2017 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením kioskovej trafostanice a právom uloženia zemnej 

káblovej prípojky na pozemku parcela Reg. „C“ č. 10581 a 10640 vo vlastníctve obce Veľké Leváre k 

pozemku parcela Reg. „C“ č. 10629, k.ú. Veľké Leváre vo vlastníctve žiadateľa p. Pavla Perneckého s 

manželkou, bytom ul. 1. Mája 78/3, 901 01  Malacky. 



Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržal sa 2 (Bc. Jozefína Fábiková, Marta 

Luliaková). 

 

Uznesenie č. 94/2017 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaním kladného stanoviska k výstavbe rodinného domu, 

pozemok parcela Reg. „C“ č. 10433 pre p. Mareka Višvádera, bytom Novomeského 1216/82, Senica. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 prítomných poslancov, zdržal sa 1 (Marta Luliaková), proti 0. 

 

Uznesenie č. 95/2017 

Obec Veľké Leváre v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať pozemok z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. Reg. „ E“ č. 995/394 o výmere 56 m2 vytvorený z 

pozemku parcela č. 995/1, v k.ú. Veľké Leváre pre p. Viliama Hlavenku st. s manželkou Máriou, Veľké 

Leváre 734 a pre p. Viliama Hlavenku ml. s manželkou Denisou, Veľké Leváre 858. 

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

 

Uznesenie č. 96/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj  z obecného pozemku parcela Reg. ,,E“ č. 995/1 kat. 

územie Veľké Leváre, zapísanom na LV č. 1413 a to novo vytvorený pozemok parcela Reg. ,,C“ č. 

995/394 o výmere 56m2 za cenu 7,-€/m2 ako ostatné plochy  v rámci jestvujúceho oplotenia, na 

základe doloženého geometrického plánu, overeného Okresným úradom v Malackách, katastrálnym 

odborom  pod č.1399/2017 zo dňa 24.10.2017, vyhotovený spoločnosťou Geocom s.r.o., Záhorácka 

100,  901 01 Malacky pod č. plánu 35772719-58/2017 v prospech Viliama Hlavenku st. s manželkou 

Máriou rod. Knotkovou, bytom s. č. 734, 908 73 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. Viliama Hlavenku st. s manželkou Máriou, bytom Veľké Leváre 734. Pre obec je 

tento pozemok nevyužiteľný a prebytočný. 

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

 

Uznesenie č. 97/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj z obecného pozemku parcela Reg. ,,E“ č. 995/1 kat. územie 

Veľké Leváre, zapísanom na LV č. 1413 a to novo vytvorený pozemok parcela Reg. ,,C“ č. 995/395 za 

cenu 7,-€/m2  o výmere 5m2  ako ostatné plochy  v rámci jestvujúceho oplotenia, na základe 

doloženého geometrického plánu, overeného Okresným úradom v Malackách, katastrálnym 

odborom  pod č.1399/2017 zo dňa 24.10.2017, vyhotovený spoločnosťou Geocom s.r.o., Záhorácka 

100,  901 01 Malacky pod č. plánu 35772719-58/2017 v prospech Viliama Hlavenku ml. bytom s. č. 

734, 908 73 Veľké Leváre s manželkou Mgr. Denisou rod. Danihelovou, bytom s. č. 858, 908 73 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. Viliama Hlavenku ml. s manželkou Denisou, bytom Veľké Leváre č. 858. Pre obec je 

tento pozemok nevyužiteľný a prebytočný.. 

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

 

Uznesenie č. 98/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ing. Mária Longauera, Hlboká 619/15, Malacky o 

odpredaj pozemku parc.č. 308/408. Uvedenou žiadosťou sa bude OZ zaoberať na pracovnom 

stretnutí v r. 2018. 

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

 

Uznesenie č. 99/2017 

Obec Veľké Leváre v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať pozemok z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. Reg. „ C“ č. 18/3, 18/2, 18/4 o výmere 87,32 m2, 

v k.ú. Veľké Leváre pre p. Mareka Hilschera, Veľké Leváre 787. 

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

 

Uznesenie č. 100/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo  vchode č. 2, na prízemí  v 

rodinnom dome č. 787, parcela Reg., „C“ č.18/2,  18/3, 18/4 o výmere 87,32 m2, zapísaný na liste 

vlastníctva 6201, v zmysle §9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 610,- €, stanovenú znaleckým 

posudkom č. 43/2017 p. Marekovi Hilscherovi, Veľké Leváre č. 787. 

Náklady spojené s odkúpením bytu č. 2, vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy, návrh na 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: V súčasnosti je dom v zlom technickom stave a je potrebná jeho kompletná 

rekonštrukcia. Nakoľko kupujúci užívajú nehnuteľnosť dlhodobo a majú záujem bytový priestor 

zrekonštruovať, je tento bytový dom pre obec nevyužiteľný a prebytočný. 

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

 

Uznesenie č. 101/2017 

Obec Veľké Leváre v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať pozemok z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. Reg. „ C“ č. 18/3, 18/2, 18/4 o výmere 53,05 m2, 

v k.ú. Veľké Leváre pre p. Petra Šarközyho, Veľké Leváre 787. 

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

 

Uznesenie č. 102/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj bytu č. 1 nachádzajúceho sa vo vchode č. 1 na prízemí v 

rodinnom dome č. 787, parcela č. 18/2, 18/3, 18/4 o výmere 53,05 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 



6201, v zmysle §9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 370,- €, stanovenú znaleckým posudkom 

č.42/2017 p. Petrovi Šarközymu, Veľké Leváre 787. Náklady spojené s odkúpením bytu č. 1, 

vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy, návrh na 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: V súčasnosti je dom v zlom technickom stave a je potrebná jeho kompletná 

rekonštrukcia. Nakoľko kupujúci užívajú nehnuteľnosť dlhodobo a majú záujem bytový priestor 

zrekonštruovať, je tento bytový dom pre obec nevyužiteľný a prebytočný. 

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

 

Uznesenie č. 103/2017 

Obec Veľké Leváre v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať pozemok z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. Reg. „ C“ č. 18/3, 18/2, 18/4 o výmere 54,71 m2 

v k.ú. Veľké Leváre pre p. Petra Baláža, Veľké Leváre 787. 

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

 

Uznesenie č. 104/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj bytu č. 3 nachádzajúci sa vo vchode č. 3 na prízemí  v 

rodinnom dome č. 787, parcela č. 18/2, 18/3, 18/4 o výmere 54,71 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 

6201, v zmysle §9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 380,- €, stanovenú znaleckým posudkom č.  

44/2017 p. Petrovi Balážovi, Veľké Leváre 787. Náklady spojené s odkúpením bytu č. 3, vypracovanie 

kúpnopredajnej zmluvy, návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať 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: V súčasnosti je dom v zlom technickom stave a je potrebná jeho kompletná 

rekonštrukcia. Nakoľko kupujúci užívajú nehnuteľnosť dlhodobo a majú záujem bytový priestor 

zrekonštruovať, je tento bytový dom pre obec nevyužiteľný a prebytočný. 

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

 

Uznesenie č. 105/2017 

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

podmienkach za šk.r. 2016/2017. 

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

 

 


