
Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch 

dňa 28.02.2018 

 

Uznesenie č. 1/2018 

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

Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

Uznesenie č. 02/2018 

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 7 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

Uznesenie č. 03/2018 

Obec Veľké Leváre v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje 
zámer odpredať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. Reg. 
„ C“ č. 995/392 o výmere 545 m2 vytvorený z pozemku parcela č. 996/1, v k.ú. Veľké 
Leváre pre spoločnosť STADCON spol. s.r.o., Hlboká 691/15, Malacky. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom obecného pozemku parcela Reg. „C“ č. 
995/392 o výmere 545 m2, vytvoreného odčlenením z obecného pozemku parcela 
Reg. „E“ č. 995/1, zapísaného na liste vlastníctva č. 1413 pre spoločnosť STADCON 
spol. s.r.o. Hlboká 691/15, 901 01  Malacky za cenu 16,60€/m2 na základe 
doloženého geometrického plánu, overeného Okresným úradom v Malackách, 
katastrálnym odborom zo dňa 14.02.2018 pod. č. 170/2018, vypracovaný p. Markom 
Višváderom GEO – MAPA, 905  01 Senica pod č. plánu 107/2017. 
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 žiadateľov. Pre obec je tento pozemok 
nevyužiteľný a prebytočný. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom pozemku parcela Reg. „E“ č. 308/1  
pre p. Ing. Mária Longauera, Hlboká cesta 691/15, 901 01  Malacky. 
Za prijaté uznesenie hlasovalo 6 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 1 (M. 

Luliaková) 

 

 



Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mária Ortha, Veľké Leváre č. 
1419 o odpredaj z obecného pozemku parcela č. 926/3. Po predložení 
geometrického plánu sa bude žiadosťou opätovne zaoberať. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním vjazdu na obecnom pozemku parcela 
č. 926/3 za podmienok určených stavebným úradom. 
Za prijaté uznesenie hlasovalo 7 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Romana Pavelku, Veľké Leváre 
422 o odpredaj z pozemku parcela Reg. ,,E“ č. 996/1 (zapísaný na LV č. 1413) 
požadovanú výmeru cca. 10m2. Obecné zastupiteľstvo sa bude žiadosťou opätovne 
zaoberať po predložení geometrického plánu a dohody overenej vlastníkmi 
o usporiadaní vlastníctva a to medzi Romanom Pavelkom, vlastníkom rodinného 
domu s. č. 422 a Markom Kandráčom, s. č. 423 Veľké Leváre  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Uznesenie č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra Obce Veľké Leváre za rok 2017.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
 
 

 


