
UZNESENIE  č. 7/2011 
 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budmericiach konaného 
dňa 15 decembra 2011 o 1800 hod. v Miestnom kultúrnom stredisku v Budmericiach. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo : 
 
 

A. BERIE NA VEDOMIE 
 

7/1/2011 Kontrolu uznesení zo 6. zasadnutia OZ. 
 
7/2/2011 Správu o plnení rozpočtu obce za 3. štvťrok 2011. 
 
7/3/2011 Informáciu o dostavbe kazety č. 5 na skládke spoločnosti Istrochem Reality, a.s. 

Bratislava. 
 
 

B. SCHVAĽUJE 
 
7/4/2011 Zmeny v rozpočte obce za rok 2011 – presun finančných prostriedkov 

z kapitálových výdavkov na bežné výdavky a medzi jednotlivými položkami 
rozpočtu v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa predloženého návrhu). 

 
 7/5/2011 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2012 v celkovej sume 15 350,- € 

 nasledovne: 
 
  Hokejbalový klub Panteri Budmerice 1 100,- € 
  Občianske združenie Budmeričania deťom    400,- € 
  Dobrovoľný hasičský zbor Budmerice     500,- € 
  Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska    800,- € 
  Základná umelecká škola     450,- € 
  Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice    800,- € 
  TJ Družstevník, šachový klub Budmerice 1 000,- € 
  Miestny odbor Matice Slovenskej     800,- € 
  Futbalový klub Družstevník Budmerice  8.000,- € 
  Lodenica Gidra Budmerice     600,- € 
  Budmerickí rybári    400,- € 
  Klub vojakov v zálohe Budmerice 013    500,- € 
   

7/6/2011 Zmenu VZN číslo 22/2009 Obce Budmerice o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 v druhej 
časti, I. oddiel, § 4, ods. 4., tiež v ôsmej časti v § 46, body 1, 3 a § 48 sa dopĺňa 
bodom 3. podľa dodatku č. 1 k tomuto VZN. Deviata časť v celosti sa ruší (§ 50 až 
58). 

 
7/7/2011 Dodatok č. 3 k VZN č. 23/2009 Obce Budmerice o rozhodovaní o odkázanosti na 

sociálnu službu, o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Obci Budmerice. 

 



7/8/2011 Zníženie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce v rozsahu 50 % z plného 
úväzku  od 01.01.2012. 

 
7/9/2011 Predaj pozemku parcela registra „E“, parcelné číslo 643/1 o výmere 146 m2, druh 

pozemku  zastavané plochy a nádvoria k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 2551 
Správou katastra Pezinok v cene 1,86 €/m2 kupujúcim Jozefovi Mazákovi a Jane 
Mazákovej, bytom Budmerice č. 570 s podmienkou zriadenia vecného bremena za 
účelom vybudovania a prevádzkovania inžinierskych sietí.  

 Predaj pozemku sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8) písm. e ) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

 
7/10/2011 Predaj pozemku parcela registra “C“, parcelné číslo 209/1 o výmere 505 m2, druh 

pozemku  záhrady k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 1050 Správou katastra 
Pezinok v cene 1,86 €/m2 kupujúcim Ing. arch. Vladimírovi Moravčíkovi, bytom 
Smolenická č.1, Bratislava a MUDr. Blažene Moravčíkovej, bytom Budmerice č. 
510.  

 Predaj pozemku sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8) písm. e ) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

 
7/11/2011 Zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve vybudovania a prevádzkovania 

podzemnej splaškovej a dažďovej kanalizácie, právo prístupu, prechodu pešo a 
prejazdu v prospech Obce Budmerice ako oprávneného z vecného bremena na: 

 
 a/ pozemku parcela číslo 504/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 34 m2, k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 1707 Správou katastra 
Pezinok vo vlastníctve Jána Somorovského, bytom Budmerice 343 povinného 
z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 
 b/ pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 504/25, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 74 m2, k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 687 
Správou katastra Pezinok vo vlastníctve Mareka Somorovského, bytom 
Budmerice 343 povinného z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje 
bezodplatne. 

 
 c/ zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve vybudovania a prevádzkovania  

  podzemnej dažďovej kanalizácie, právo prístupu, prechodu pešo a prejazdu 
v prospech Obce Budmerice ako oprávneného z vecného bremena na  pozemok 
parcela registra „C“, parcelné číslo 360/1, druh pozemku záhrady o výmere 
579 m2 k. ú . Budmerice, vedeného na liste LV č. 1707 Správou katastra 
Pezinok vo vlastníctve Jána Somorovského, bytom Budmerice 343 povinného 
z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 
7/12/2011 Zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve prístupu, prechodu pešo 

a prejazdu v prospech oprávneného z vecného bremena Jána Somorovského, 
bytom Budmerice 343 na pozemku  parcela registra „C“, parcelné číslo 504/24, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, k. ú . Budmerice, 
vedeného na LV č. 1050 Správou katastra Pezinok vo vlastníctve Obce Budmerice 
ako povinného  z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 



7/13/2011 Dvojtýždňový cyklus vývozu tuhého komunálneho odpadu s účinnosťou od 
01.03.2012 a týždňový cyklus vývozu v mesiacoch júl, august, september. 

 
7/14/2011 VZN č.2/2011  Obce Budmerice o miestnom poplatku za stočné. 
  
 
 
 
 
                               Jozef Savkuliak v. r. 
       starosta obce 
 


