
UZNESENIE  č. 9/2012 
 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budmericiach konaného 
dňa 14. marca 2012 o 1800 hod. v Kultúrnom dome v Budmericiach. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo : 
 

A. BERIE NA VEDOMIE 
 

9/1/2012 Kontrolu uznesení z 8. zasadnutia OZ. 
  
9/2/2012 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011a Stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Budmerice na roky 2012 - 2014. 
 

9/3/2012 Správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice za rok 2011. 
 

9/4/2012 Informáciu o možnosti odkúpenia rodinného domu v Budmericiach súpisné číslo 
44 a pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 83 o výmere 597 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria k. ú. Budmerice za účelom zriadenia 
denného stacionára pre seniorov . 

 
9/5/2012  Informáciu starostu o  dohode s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku 

o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na 
ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie  

 
 

B. SCHVAĽUJE 
 
9/6/2012 Rozpočet Obce Budmerice na rok 2012 a viacročný rozpočet na roky 2013 - 2014 

ako nadväzujúci a orientačný ( v prílohe). 
 
9/7/2012 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012. 

  
9/8/2012 Predaj pozemku novovzniknutej parcely registra „C“, parcelné číslo 209/4 

o výmere 463 m2, druh pozemku záhrada, ktorý vznikol oddelením od pozemku 
parcela registra „C“ parcelné číslo 209/1 druh pozemku záhrada k. ú. Budmerice, 
vedeného na LV č. 1050 na základe geometrického plánu č. 5/2012, vyhotovený 
Ľubošom Teyerlom – GEODET, Veterná 6, Trnava zo dňa 19.01.2012, overenom 
Správou katastra Pezinok pod číslom G1 42/2012 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. 

 
 Poznámka:  
 Zámer predať predmetný pozemok bol zverejnený v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 2) citovaného zákona. 
 Zdôvodnenie osobitného zreteľa: obec pre účely samosprávy a venoprospešné 

účely predmetný pozemok nepotrebuje. Ide o priľahlý pozemok k rodinnému 
domu vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý ho dlhodobo a dobromyseľne užíva. 



 Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 
  
  
 
9/9/2012 Predaj pozemku novovzniknutej parcely registra „C“, parcelné číslo 643/24 

o výmere 165 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol 
oddelením od pozemku parcela registra „E“ parcelné číslo 643/1 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 2551 na základe 
geometrického plánu č. 01/2012, vyhotovený Marekom Haršanyim, Na hlinách 57, 
Trnava zo dňa 12.01.2012, overenom Správou katastra Pezinok pod číslom G1 
22/2012 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, práve prístupu, prechodu pešo  
a prejazdu motorovými vozidlami v prospech Obce Budmerice. 

 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. 

 
 Poznámka:  
 Zámer predať predmetný pozemok bol zverejnený v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 2) citovaného zákona. 
 Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o priľahlý pozemok k rodinnému domu vo 

vlastníctve nadobúdateľa, ktorý ho dlhodobo užíva. 
 Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 
                              
 
9/10/2012 Predaj pozemku parcela registra “C“, parcelné číslo 1103 o výmere 83 m2, druh 

pozemku  trvalé trávne porasty  k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 1050 Správou 
katastra Pezinok v cene 1,86 €/m2 kupujúcim Jurajovi Zacharovi a Ivete 
Zacharovej, bytom Budmerice č. 415.  

 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. 

  
 Poznámka:  
 Zámer predať predmetný pozemok bol zverejnený v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 2) citovaného zákona. 
 Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o pozemok, ktorí nadobúdatelia, dlhodobo 

užívajú. 
 Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 
 
 
9/11/2012 Nájomnú zmluvu na pozemok číslo NZ 11/2012 s prenajímateľom Milanom 

Fajnorom, bytom ul. Pri cintoríne 2, Hlohovec. Predmetom nájmu je pozemok 
parcela registra „C“ parcelné číslo 2289/7 o výmere 1 201 m2, druh pozemku orná 
pôda k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 2013 Správou katastra Pezinok za 
účelom vybudovania dočasnej cestnej komunikácie. Nájomná zmluva sa uzatvára 
na dobu určitú od 05.03.2012 do 31.07.2012. Nájomné je stanovené vo výške 1,- € 
na celú dobu nájmu. 

 
9/12/2012 Nájomnú zmluvu na pozemok číslo NZ 12/2012 s prenajímateľom Vlastou 

Prokopovou, bytom Budmerice 76. Predmetom nájmu je pozemok parcela registra 



„C“ parcelné číslo 2302/19 o výmere 450 m2, druh pozemku orná pôda k. ú. 
Budmerice, vedeného na LV č. 2305 Správou katastra Pezinok za účelom 
vybudovania dočasnej cestnej komunikácie. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 
určitú od 05.03.2012 do 31.07.2012. Nájomné je stanovené vo výške 1,- € na celú 
dobu nájmu. 

 
9/13/2012 Odkúpenie pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 410 o výmere 882 m2, 

druh pozemku záhrady k. ú. Budmerice vedeného na LV č. 868 Správou katastra 
Pezinok vo vlastníctve Štefana Braniša, bytom Hanulova 1829/5, Bratislava 
v podiele ½ a Petra Braniša, bytom Lúčna 442/8, Šenkvice v podiele ½ v cene 
13,41 €/m2 za účelom  rozšírenia ČOV a vybudovania zberného dvora. 

 
9/14/2012 Odkúpenie pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 411 o výmere 386 m2, 

druh pozemku záhrady k. ú. Budmerice vedeného na LV č. 351 Správou katastra 
Pezinok vo vlastníctve Štefana Braniša, bytom Hanulova 1829/5, Bratislava 
v podiele ½ a Petra Braniša, bytom Lúčna 442/8, Šenkvice v podiele ½ v cene 
13,40 €/m2 za účelom rozšírenia ČOV a vybudovania zberného dvora. 

 
9/15/2012 V Uznesení č. 28/19/09 z 28. riadneho zasadnutia OZ konaného 14.12.2009 v časti 

„Poplatok za nájom nebytových priestorov v správe obce za m2/rok  15,00 €“ 
zmenu výšky poplatku za nájom a to v rozsahu od 15,00 - 30,00 €/m2/rok. Výšku 
nájmu schvaľuje starosta obce na základe odporučenia finančnej komisie. 

 
9/16/2012 Nájom nebytových priestorov v objekte „B“ Centra lekárskej starostlivosti  

Budmerice 42 nájomcovi Zdene Krčovej - ROCK,  so sídlom  Budmerice 1124, 
IČO 46 568 824 za účelom zriadenia kaderníctva na dobu neurčitú s výškou nájmu 
15,00 €/m2/rok. 

  
9/17/2012 A/ Predloženú žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej  

dokumentácie v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení neskorších predpisov. 
Dotáciu možno poskytnúť do výšky 80% oprávnených nákladov na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie – koncept a návrh riešenia územného plánu 
obce. 
B/ Súhlas so záväzkom v zmysle § 4 ods. 2) zákona č. 226/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 
v znení neskorších predpisov, že proces obstarávania a schvaľovania 
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o 
poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom. 

 
9/18/2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 15.1.2003 (v 

prílohe) 
 
9/19/2012 A. Názov obecných novín „Budmerické zvesti“. 
 B. Štatút Budmerických zvestí. 
 C. Redakčnú radu obecných novín Budmerické zvesti v zložení:  
  šéfredaktor: Ján Sklenár  

členovia: Alena Kadlečíková, Ing. Róbert Baxa, PhDr. Martina Fedorová, 
Milan Bušo, Mgr. Zdenka Charbulová a  Ján Fiľo.  

 
9/20/2012 Schvaľuje zmenu člena Rady školy pri ZŚ s MŠ Budmerice  za zriaďovateľa Obec 

Budmerice: 



a/ odvoláva člena Rady školy Jozefa Savkuliaka 
b/ menuje nového člena Rady školy Ing. Blanku Gbelskú 

 
9/21/2012 Kúpu jednonápravového brzdeného prívesného vozíka v cene 1 200,- € pre 

potreby obce. 
 

C. ODVOLÁVA 
 
9/22/2012 Poslankyňu Mgr. Petru Haviarovú  z členstva v Kultúrnej komisii zriadenej pri OZ 

Obce Budmerice na vlastnú žiadosť. 
 

D. ODPORÚČA 
 

9/23/2012 Starostovi obce pripraviť projekt na účely zriadenia denného stacionára pre 
seniorov. 

 
9/24/2012 Prejednať na ďalšom zasadnutí OZ prenájom stavby – skladu o výmere 79 m2  

umiestneného na pozemku parcely registra „C“ parcela č. 107/4 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria k. ú. Budmerice vedeného na LV č. 372 Správou 
katastra Pezinok  vo vlastníctve Slovenskej pošty, a. s. Partizánska cesta 9, Banská 
Bystrica v cene 19,20 €/m2/rok za účelom uskladnenia posypového materiálu  
a garážovania motorového vozidla. 

 
 
 
 
 
 
     
   Jozef Savkuliak v.r. 
       starosta obce 
 


