
UZNESENIE  č. 3/ R/2011 
 

z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budmericiach konaného 
dňa 11. mája 2011 v Miestnom kultúrnom stredisku v Budmericiach. 

 
Obecné zastupiteľstvo : 
 

A. BERIE NA VEDOMIE 
 
3/01/2011 - Správu o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2011. 
3/02/2011 - Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010. 
3/03/2011 - Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2010. 
3/04/2011 - Odovzdanie diplomu - poďakovania za dlhoročnú poslaneckú činnosť p. Zdenke  
                    Oškerovej. 
3/05/2011 - Rozhodnutie Blažeja Oškeru a manž., Františka Nemčeka a manž. o zastavení  
                    prietoku dažďových vôd cez ich pozemok a odstúpenie od kúpnych zmlúv. 
3/06/2011 - Poďakovanie p. farára za prípravu a priebeh osláv 200. výročia narodenia   
                    Juraja Holčeka. 
3/07/2011 - Informáciu o zámere presťahovania nájomcov v priestoroch KD. 
3/08/2011 - Informáciu o šermiarskom dni v júni t.r. 

 
Schvaľuje: 
 
3/09/2011 - Členov Komisie  kultúry a športu : Mgr. Petra Haviarová, Mgr. Ingrid  
                    Lehnertová, Peter Matejík, Roman Kuchta. 
3/10/2011 - Výšku finančného limitu starostovi obce k priebežnému operatívnemu  
                    vykonávaniu zmien v rozpočte obce do výšky 3.300 €.  
3/11/2011 - Všeobecne  záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Budmerice o ekonomicky  
                   oprávnených nákladoch v Centre sociálnych služieb v Budmericiach s účinnosťou  
                   od 1. júla 2011. 
3/12/2011 - Prílohu č. 2 ku VZN č. 23/2009 o určení výšky stravnej jednotky a ďalších  
                    poplatkov za poskytované služby v CSS Budmerice. 
3/13/2011 - Prílohu č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu Budmerice. 
3/14/2011 - Vypracovanie návrhu  na verejné obstarávanie dodávateľa služieb v oblasti  
                    nakladania s odpadmi. 
3/15/2011 - Výšku limitu pre starostu obce k úhrade faktúr v rámci verejného obstarávania  
                    zákaziek s nízkou hodnotou  pri  tovaroch a službách do výšky 3 tisíc € a prácach   
                    do 6 tisíc €. 
3/16/2011 - Spôsob predaja obecných pozemkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.  
                    369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991  
                    Zb. v znení zákona  258/2009 Z.z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8 podľa     
                    písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa - Soják Jaroslav s manž. - časti  
                    pozemkov parcela reg. C č. 2709/24 v k.ú. Budmerice, vedený na LV 1050 ako  
                    zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. C č. 2288/1 v k.ú. Budmerice,  vedený  
                    na LV 1050 ako ostatné plochy, parcela reg. C č. 2285/1 v k.ú. Budmerice,  
                    vedený na LV 1050 ako orná pôda v celkovej výmere 103 m2, na ktorých  
                    má vybudované oplotenie, ČOV, vodomernú šachtu a spevnené plochy. 
3/17/2011 - Spôsob predaja obecných pozemkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.  
                   369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991  
                   Zb. v znení zákona  258/2009 Z.z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8 podľa     



            písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa - Nagy Ladislav a Dana  
            Nagyová, Budmerice č. 455 – časť pozemku parcela reg. C č. 518/1 v k.ú.  
            Budmerice o výmere 48 m2 vedený na LV 1050 ako zastavané plochy  
            a nádvoria. Pozemok sa nachádza pred RD manželov Nagyových, na ktorom  
            majú vybudovaný vjazd do garáže a časť schodiska. 

3/18/2011 -  Spôsob predaja obecných pozemkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.  
                     369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991  
                     Zb. v znení zákona  258/2009 Z.z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8 podľa     

            písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa - Helena Pešková, Budmerice  
            č. 498 - časti pozemkov parcela reg. E č. 498/32 a parcela reg. E č. 495   
            o celkovej výmere 11 m2 pre umiestnenie schodiska na nadstavbu prevádzky  
            „Motel - Budmerice“, vedený na LV 2551 ako zast. plochy a nádvoria. 

3/19/2011 -  Spôsob predaja obecných pozemkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.  
                     369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991  
                     Zb. v znení zákona  258/2009 Z.z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8 podľa     

            písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa - Ing. Zuzana Procházková  
            a Ing. Hynek Procházka PhD., Budmerice č. 339 – pozemok parcela reg. C 
            č. 346 o výmere 288 m2 vedený na  LV č. 1050 ako záhrada. Pozemok susedí  

         s ich  pozemkom a na pozemok prakticky nie je prístup. 
3/20/2011 -  Spôsob predaja obecných pozemkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.  
                    369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991  
                    Zb. v znení zákona  258/2009 Z.z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8 podľa     

           písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa - Valovič Igor, Budmerice č.   
           446 – časť pozemku parcela reg. E č. 643/2 o výmere 91,2 m2, vedený na LV  
           2551 ako orná pôda. Pozemok sa nachádza pred RD 446 a vlastník domu  
           Pozemok užíva a udržiava ho. 

3/21/2011 -  Spôsob predaja obecných pozemkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.  
                    369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991  
                    Zb. v znení zákona  258/2009 Z.z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8 podľa     

           písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa - Samul Anton a Silvia  
           Samulová, Hliny 1328, 017 01  Považská Bystrica – časť pozemku  

        parcela reg. E č. 500/4 o výmere 305 m2 , vedený na LV 2551 ako orná pôda.   
        Pozemok je pôvodnými majiteľmi  užívaný niekoľko rokov  a nachádza sa  za   

                    jestvujúcim plotom. 
3/22/2011 -  Spôsob predaja obecných pozemkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.  
                    369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991  
                    Zb. v znení zákona  258/2009 Z.z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8 podľa     

           písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa - Halák Michal a Haláková  
           Magdaléna, Bebravská 12, 821 07  Bratislava – časť pozemku parcela reg. C č.    
           2551/209, o výmere cca 117 m2, vedený na LV 1050 ako orná pôda.  

        Nachádza sa za záhradou manželov Halákovych, ktorí pozemok užívajú  
        a udržiavajú ho.   

3/23/2011 -  Spôsob predaja obecných pozemkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.  
                    369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991  
                    Zb. v znení zákona  258/2009 Z.z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8 podľa     
                    písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa - Hanus Roman, Štúrova  

          101/38,  Báhoň – pozemok parcela reg. E č.  509/35     o výmere 1759 m2,  
           Vedený na LV č. 2551 ako orná pôda. Na pozemku sa nachádza RD, ktorého  
           Vlastníkom je žiadateľ. Kúpnopredajná zmluva   starých rodičov nebola  v   
           katastri zapísaná  a po ROEP-e časť pozemkov  prešla na Obec Budmerice.  



           V tomto prípade sa jedná o  vysporiadanie vlastníckych  vzťahov k tomuto  
           pozemku, ktorý starí rodičia užívali a ich pôvodné vlastníctvo dokumentujú   
           priložené doklady. 

3/24/2011 - Spôsob predaja obecných pozemkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.  
                    369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991  
                    Zb. v znení zákona  258/2009 Z.z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8 podľa     

           písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa -Fraňo Vladimír, Budmerice č.  
           2035 – časť pozemku parcela reg. E č. 643/1 o výmere cca  50 m2, vedený na   
           LV č. 2551 ako  orná pôda. Pozemok sa nachádza pred RD, ktorý   užíva   
           a žiadateľ  ho chce odkúpiť za účelom zriadenia  prístupu na pozemok     
           a k rodinnému domu. 

3/25/2011 -  Spôsob predaja obecných pozemkov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.  
                    369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991  
                     Zb. v znení zákona  258/2009 Z.z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8 podľa     
                     písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa - Turinič Ladislav, Budmerice  
                     č. 152 – časť pozemku parcela reg. C č. 2551/209, o výmere cca 100 m2,  
                     vedený  na LV 1050 ako orná pôda. Pozemok sa nachádza za záhradou  
                     žiadateľa, ktorý pozemok užíva a udržiava ho. 
3/26/2011 -  Ponuku Obce Budmerice Ministerstvu kultúry na vykonávanie celoročnej údržby  
                     parku Domova slovenských spisovateľov. 
  
Súhlasí: 
 
3/27/2011 -  S vyradením  osobného auta  zn. AUDI a multicaru M 25-01 z majetku obce. 
 
 
Ruší: 
 
3/28/2011 -  Uznesenie č. 34/04/10 o zriadení vecného bremena manž. Oškerovým. 
3/29/2011 -  Uznesenie č. 33/25/10 o predaji pozemku Blažejovi  Oškerovi  a Ľudmile  
                     Oškerovej. 
3/30/2011 -  Uznesenie č. 33/27/10 o predaji pozemku a zriadení  vecného bremena manž.  
                     Nemčekovým. 
3/31/2011 -  Uznesenie č. 35/12/10 o technickom dozore na stavbe výťahu v CSS. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Jozef Savkuliak  
          starosta obce, v.r. 
 
 
 
 
 
 


