
UZNESENIE  č. 4/ R/2011 
 

zo  4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budmericiach konaného 
dňa 30.06. 2011 v Miestnom kultúrnom stredisku v Budmericiach. 

 
Obecné zastupiteľstvo : 
 

A. BERIE NA VEDOMIE 
 
4/01/11 – Kontrolu uznesení z 3. zasadnutia OZ. 
4/02/11 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Budmerice za rok 2010. 
4/03/11 – Vzdanie sa  finančnej dotácie Slovenského zväzu vojakov v zálohe. 
4/04/11 – Petíciu Blažeja Oškeru na ochranu nehnuteľností z oblasti dolnej  časti Budmeríc  
                pred účinkom prívalových vôd. 
4/05/11 – Preloženie bodu 8/ Funkčné využitie pozemkov v lokalite Biely vŕšok na ďalšie   
                zasadnutie OZ. 
4/06/11 – Preloženie bodu 9/ Rôzne – bod 3/ Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov  
                v Budmericiach o odkúpenie časti obecného pozemku na ďalšie zasadnutie OZ. 
 
      B.  SCHVAĽUJE   
 
4/07/11-  Záverečný účet Obce Budmerice a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
4/08/11 – Zverejňovanie neplatičov, ktorí majú akúkoľvek pohľadávku voči obci vo výške  
                nad 166 € na úradnej tabuli a webovej stránke. 
4/09/11 – Plat starostu Obce Budmerice v sume 1 950 € brutto mesačne s účinnosťou od 1.  
                júna 2011. 
4/10/11 – Plán kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2011. 
4/11/11 – Kúpne ceny za odpredaj obecných pozemkov občanom nasledovne: 
                v cene   1,86 €/m2: Anton Samul a Silvia Samulová, Michal Halák a Magdaléna                     
                                               Haláková, Ladislav Turinič, Igor Valovič 
                v cene 20,00 €/m2: Helena Pešková, Vladimír Fraňo                 
4/12/11 – Predaj časti obecných pozemkov Jaroslavovi Sojákovi a manželke Jolane  
                Sojákovej, Budmerice č. 1259 a to: časť pozemku parc. č. 2709/24, LV 1050, reg. C  

zastavaná plocha vo výmere 54 m2 v k.ú. Budmerice v cene 1,86 €/m2 a časť 
pozemku parc. č. 2285/1, LV 1050, reg.C orná pôda vo výmere 49 m2 
v k.ú.Budmerice v cene 1,86 €/m2 s podmienkou uzavretia zmluvy o vecnom 
bremene na predmetné pozemky a vybudovania kanalizačného potrubia o priemere 
800 mm  u dĺžky 15 m na vlastné  náklady žiadateľa. 

4/13/11 – Predaj pozemku parc. č. 346 reg. C vo výmere 288 m2 vedený na LV č. 1050 ako  
                záhrada v k. ú. Budmerice Ing. Zuzane Procházkovej a Ing. Hynekovi Procházkovi  
                PhD., Budmerice č. 339 v cene 25 €/m2 s podmienkou uzavretia zmluvy o vecnom  
                bremene na pozemky parc. č. 353/1, 498/45, 504/21 za účelom vybudovania  
                splaškovej a dažďovej kanalizácie. Predaj sa uskutočňuje v súlade so zákonom č.  
                38/1991 a v znení zákona č. 258/2009 Z.z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8   
                podľa písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
4/14/11 – Predaj pozemku parc. č. 509/35 vo výmere 1759 m2 vedený na LV č. 2551 reg. E  
                ako orná pôda v k. ú. Budmerice občanovi Romanovi Hanusovi, Štúrova č. 38,  
                Báhoň v cene 1,86 €/m2. Predaj sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 138/1991  
                a v znení zákona č. 258/2009 Z. z. o majetku obcí v zmysle § 9a ods. 8 podľa písm.  
                e) ako prípad hodný osobitného zreteľa. 



4/15/11- Zámenu pozemkov vlastníka Ladislava Nagya  a manželky Dany Nagyovej, 
Budmerice č. 455 a pozemkov Obce Budmerice podľa geometrického plánu 
č.39/2010 vypracovaného geodetom Karolom Světlíkom  nasledovne: parc. č.  
193/11 diel 14 o výmere 54 m2 (odčlenený od pôvodnej parcely č. 193/8)  a parc. č. 
193/11 diel 6 o výmere 52 m2 ( odčlenený od pôvodnej parcely č. 193/6) zámenou 
za obecný  pozemok parc. č. 518/57 diel 18 o výmere 48 m2 (odčlenený od 
pôvodnej parcely č. 518/1) v k. ú. Budmerice. Zápis do katastra sa vykoná podaním 
zámennej zmluvy.  

4/16/11 -  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 – Ivan Baxa a Silvia Baxová,  
       Budmerice č. 553  – časť pozemku  parcela reg. E  č. 643/1 o výmere cca 40 m2    

                vedený na LV 2551 v cene 1,86 €/m2 s podmienkou zriadenia vecného bremena  
                v prípade budovania inžinierskych sietí..  Pozemok sa nachádza pred rodinným    
                domom manželov Baxových, ktorí ho chcú odkúpiť za účelom vybudovania  
                okrasného plotu. 
4/17/11 – Finančný dar vo výške 500 € pre Obec Pílu, ktorá bola postihnutá záplavami. 
4/18/11 – Vypracovanie projektu k Operačnému programu Životné prostredie, Prioritná os 4,  
                Odpadové hospodárstvo, 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. 
 
 

  C. RUŠÍ 
 

4/19/11 -  Uznesenie č. 3/17/2011 zo dňa 11. mája 2011 vo veci odpredaja  časti pozemku    
parc. č. 518/1 v k.ú. Budmerice manželomNagyovým. 

 
 
 
 
 
                                               Jozef Savkuliak  
                     starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


