
Z Á P I S N I C A  
 
z  8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budmericiach, konaného dňa 27. januára 2012 
o 1900 hod. v Kultúrnom dome v Budmericiach. 
 
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny poslancov. 
Rokovanie viedol starosta obce Jozef Savkuliak (ďalej len starosta). 
 
Program rokovania:  
1/  Otvorenie zasadnutia. 
2/  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa. 
3/  Kontrola uznesenia  zo 7. zasadnutia OZ. 
4/  Dobrovoľná dražba nehnuteľností na LV č. 917 a LV č. 2464 (RD č. 308) v k. ú. 

Budmerice. 
5/ Rôzne. 
6/  Návrh uznesenia. 
7/   Záver. 
  
K bodu č. 1. – Otvorenie zasadnutia. 
 
Starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia a navrhol doplniť  
program o bod Diskusia. 
Hlasovanie: „ZA“ hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
K bodu č. 2. – Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa. 
 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí: predseda Ing. Jozef Nižňan, členka Mgr. 
Zdenka Charbulová. 
 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Mariána Oscitého a Romana Botťánka. 
 
Za zapisovateľa starosta menoval: Ing. Blanku Gbelskú. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci. 
 
K bodu č. 3. – Kontrola uznesenia zo 7. zasadnutia OZ. 
 
Hlavný kontrolór obce  informoval o plnení uznesení  zo  7. zasadnutia OZ. Uznesenia boli 
splnené. 
 
K bodu č. 4. – Dobrovoľná dražba nehnuteľností na LV č. 917 a LV č. 2464 (RD č. 308) v  
    k. ú. Budmerice. 
 
Starosta informoval o dobrovoľnej dražbe nehnuteľností v katastrálnom území Budmerice, 
vedených na LV č. 917 Správou katastra Pezinok:  
parcela registra „C“  druh pozemku  výmera v m2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
292/2  záhrady 742 
293/2  zastavané plochy a nádvoria 103 
293/3  zastavané plochy a nádvoria 206 
293/4  zastavané plochy a nádvoria   51 



a na LV č. 2464 - rodinný dom súpisné číslo 308, parcelné číslo 293/3. 
Dražbu uskutočňuje spoločnosť Dražba, s.r.o., Mudroňova 63, Bratislava dňa 30.01.2012 
o 800 hod. v sídle dražobníka. Všeobecná cena nehnuteľností je podľa znaleckého odhadu 
67.000,- EUR. 
Na 1. pracovnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. januára 2012 bola 
prerokovaná predmetná dražba. Poslanci na zasadnutí splnomocnili starostu na všetky úkony 
spojené s prihlásením do dražby za podmienky vydraženia predmetných nehnuteľností do 
maximálnej výšky 40.000,- EUR. 
Starosta dataprojektorom prezentoval prítomným ukážky interiéru rodinného domu, pivnice 
a záhrady. 
Rodina Karola Oscitého, bytom Budmerice 68 zložila finančnú zábezpeku 16.000,- EUR na 
nájomné.  
Starosta navrhol kúpu uvedených nehnuteľností v Zmysle zásady hospodárenia s majetkom 
Obce Budmerice v dobrovoľnej dražbe.  Dražobná zábezpeka predstavuje sumu 15.000,- 
EUR. V procese dražby postupovať do maximálnej vydraženej ceny  50.300,- EUR. 
V prípade úspechu dražby sa uzavrie nájomná zmluva medzi Obcou Budmerice ako 
prenajímateľom  a Karolom Oscitým  s manželkou Martou Oscitou, trvale bytom Budmerice 
68, vrátane rodinných príslušníkov ako nájomcami, predmetom ktorej bude prenájom 
nehnuteľností uvedených na LV č. 917 a LV č. 2464 s predkupným právom v cene 55.000,- 
EUR s navýšením sumy o náklady spojené s obnovou rodinného domu. Mesačné nájomné 
bude stanovené vo výške 260,- EUR 
Poslanec Roman Botťánek sa informoval či v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti obcou táto 
bude ubytovávať v rodinnom dome aj iných občanov. Do rodinného domu je potrebné 
investovať finančné prostriedky na vykurovanie, ktoré je vybudované  len v novej časti domu.  
Poslankyňa Mgr. Petra Haviarová sa informovala ohľadom nájomného a nákladov na energie.   
Roman Botťánek navrhol, aby sa prítomní občania vyjadrili k uvedeným návrhom. Vyjadril 
sa len pán Dugovič.  
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ 8 poslancov 
         „PROTI“ žiaden 
         „ZDRŽAL SA“ 1 poslanec – Mgr. Petra Haviarová  
 
K bodu č. 5. – Rôzne. 
 
Starosta informoval, že nie je žiadny návrh na prerokovanie v tomto bode. 
 
K bodu č. 6. – Diskusia.  
 

1. Pán Soukup sa informoval vo veci dane zo stavieb na podnikateľské účely.  
2. Pán Šavara sa informoval ako obec rieši neplatičov daní z nehnuteľností a poplatkov 

za TKO. Starosta sa vyjadril, že sa neplatiči riešia. Poslanec Ing. Jozef Nižňan sa 
vyjadril, že obec nemôže nezákonne postupovať vo vymáhaní pohľadávok. 

3. Pán Jaroslav Baxa sa informoval, prečo v noci nesvieti verejné osvetlenie. Starosta to 
zdôvodnil zvýšenými nákladmi  na prevádzku verejného osvetlenia a potrebou 
vykonať jeho rekonštrukcie. Osvetlenie sa vypína v čase od 030 hod. do  330 hod. 

4. Pani Mária Somorovská sa informovala o rozkopávkovom povolení, ktoré žiadala jej 
dcéra v súvislosti s výstavbou rodinného domu.    

5. Pán Rášo sa informoval ohľadne odstránenia unimobunky umiestnenej na námestí, 
ktorá slúžila ako predajňa kamenárstva pána Jankta. Ing. Jozef Nižňan sa vyjadril, že 
pokiaľ je tento pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby obec môže túto len upozorniť 
na narúšanie  estetického vzhľadu obce. 



6. Poslankyňa Mgr. Petra Haviarová poukázala na to, že je členkou kultúrnej komisie 
a nebola pozývaná na zasadnutia, nedostávala zápisnice zo zasadnutí, nebola 
oboznámená kto organizoval kultúrne podujatia a v akej výške boli finančné 
prostriedky vynaložené a zároveň sa informovala, prečo sa nepozývajú na zasadnutia 
komisie aj členky Miestneho odboru Matice slovenskej v Budmericiach.  
Poslanec Marián Oscitý – predseda kultúrnej komisie pri OZ  oboznámil prítomných, 
že v kultúrnej komisii je jeden člen z Miestneho odboru Matice slovenskej 
v Budmericiach. 
Poslanec MVDr. Jaroslav Molnár sa informoval o vypracovaní kalendára kultúrnych 
podujatí v obci.  
Starosta informoval, že je vypracovaný plán kultúrnych podujatí a o presune 
finančných prostriedkov z odmien starostu na kultúrne podujatia. Poslanec  MVDr. 
Jaroslav Molnár v tejto súvislosti požiadal starostu o zvolanie pracovného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva. 

7. Pán Ladislav Nagy sa informoval z akých zdrojov sa občania dozvedia o práci 
poslancov a komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór obce 
navrhol zverejňovať zápisnice zo zasadnutí komisií na webovú stránku obce 
s dôrazom na ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

8. Pani Kačeriaková sa informovala o situácii okolo Budmerického kaštieľa. 
9. Pán Michálek poukázal na parkovanie áut na ceste pri kultúrnom dome, ktoré 

prekážajú chodcom a prechádzajúcim autám, nedostatočné osvetlenie v tejto časti 
obce.  

10. Starosta informoval o vypracovanom projekte na parkovacie miesta a 
o pripravovaných investičných zámeroch, skolaudovaní vetvy kanalizácie na trase ul. 
Červenej armády, Školská, J. Holčeka.  

11. Pán Šavara sa informoval či sa uskutoční verejné prerokovanie dostavby kazety č. 5 na 
skládke spoločnosti Istrochem Reality, a.s. Bratislava. 

 
 
 K bodu č. 7. – Návrh na uznesenie. 
 
Návrh uznesení bol prečítaný Mgr. Růženou Bejdákovou v bode 4. programu. 
 
K bodu č. 8. – Záver.  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta. Poďakoval všetkým prítomným za 
účasť. 
 
 Jozef Savkuliak v.r.   
  starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ zápisnice:  Ing. Blanka Gbelská v.r. ............................................. 
 
  
Overovatelia  zápisnice: Marián Oscitý v.r. .............................................. 
 
 
                                      Roman Botťánek v.r. .............................................. 


