
Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch 

dňa 25.04.2018 

 

 

 
 
Uznesenie č. 10/2018 
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. 11/2018 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Komisie pre zdravotnú, 
sociálnu a bytovú starostlivosť. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

Uznesenie č. 12/2018 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním kladného stanoviska k odpredaju pozemku 
parc. Reg. „C“ č. 11932,  k.ú. Veľké Leváre v prospech JUDr. Jozefa Kovaríka, Veľké 
Leváre č. 108. Vlastníkom pozemku je Slovenská republika v správe Slovenského 
pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava.  Pozemok bude využívaný na 
rozšírenie brokovej strelnice. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
Uznesenie č. 13/2018 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odkúpením pozemku pre p. Štefana Jurkoviča, 
Veľké Leváre č. 516, parcela č. 10583 o výmere 402 m2 z dôvodu zákazu nakladania 
s citovaným pozemkom. 
Za prijaté uznesenie hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
Uznesenie č. 14 /2018 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku pre p. 
Martina Šteflíka, Veľké Leváre č. 933 parcela Reg. „C“ č. 12526/5 o výmere cca. 
36m2. Po predložení geometrického plánu sa bude obecné zastupiteľstvo žiadosťou 
opätovne zaoberať. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
Uznesenie č. 14/2018 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Majzúnovej, bytom Veľké Leváre 
č. 753 o odkúpenie pozemku parc. Reg. „E“ č. 434, zapísaný na LV č. 1413, 
o výmere cca 50 m2. Obecné zastupiteľstvo sa bude žiadosťou opätovne zaoberať 
po predložení geometrického plánu. 
Za prijaté uznesenie hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0 
 

 
 
 



 
 
Uznesenie č. 15/2018 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
1.  Berie na vedomie 

− List Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č OU-
BA-OVBPI-2017/087993-BLM zo dňa 5.2.2018  k návrhu Zmien a doplnkov 
01/2017  Územného plánu obce Veľké Leváre 

 
2. Schvaľuje: 

− Zmeny a doplnky 1/2017 Územného  plánu obce Veľké Leváre 
− Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov 01/2017 Územného 

plánu obce Veľké Leváre 
- Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018 zo dňa 25.04.2018, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 45/2008. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

Uznesenie č. 16/2018 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom nebytového priestoru na zdravotnom 
stredisku o výmere 19,55 m2 pre p. Veroniku Krajčírovú, bytom Nová 8, Malacky 
v termíne od 01.07.2018 na využívanie kaderníckych služieb. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 

Uznesenie č. 17/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Leváre na svojom zasadnutí: 

1. Berie na vedomie správu o činnosti MAS Dolné Záhorie 
2. Schvaľuje jednorazový poplatok za členstvo v „Miestnej akčnej skupine Dolné 

Záhorie“ pre verejný sektor vo výške 0,60€ na jedného obyvateľa. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0. 
 
Uznesenie č. 18/2018 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
parcela Reg. „E“ č. 249/1, zapísanom na PKV č. 521 o výmere cca 20 m2 pre p. 
Jaroslava Majerského s manželkou Janou, bytom Veľké Leváre č. 728. Obecné 
zastupiteľstvo sa bude žiadosťou opätovne zaoberať po predložení geometrického 
plánu.  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

Uznesenie č. 19/2018 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vybudovaním rozšírenia vjazdu do garáže 
rodinného domu č. 1025, zarezaním do jestvujúceho chodníka pre p. Michala 
Červenku, bytom Veľké Leváre č. 1025. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Uznesenie č. 20/2018 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so stavebným riešením kanalizačnej prípojky DN 200 
pre futbalový štadión Veľké Leváre a schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov 
obce Veľké Leváre podľa predloženej cenovej ponuky v sume 25,000,-€. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
  


