
Z Á P I S N I C A  
 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budmericiach, konaného dňa 14. marca 2012 
o 1800 hod. v Kultúrnom dome v Budmericiach. 
 
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny poslancov. 
 
Ospravedlnení: Bc. Dušan Somorovský. 
 
Ing. Jozef Nizňan prišiel na zasadnutie OZ o 1841 hod., prejednával sa 4-ty bod programu 
zasadnutia. Ing. Dušan Tomašovič prišiel na zasadnutie OZ o 1915 hod. pri prejednávaní  8 –
ho bodu programu. 
 
Rokovanie viedol starosta obce Jozef Savkuliak (ďalej len starosta). 
 
 
Program rokovania:  
1/  Otvorenie zasadnutia. 
2/  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa. 
3/  Kontrola uznesení  z 8. zasadnutia OZ. 
4/  Návrh rozpočtu obce na rok 2012. 
5/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011. 
6/  Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012. 
7/  Predaj obecných pozemkov – Ing. arch. Vladimír Moravčík a manž., Jozef Mazák 

a manž..  
8/  Predaj obecného pozemku parc. č. 1103 (Juraj Zachar a manž.) – spôsob predaja. 
9/  Prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 372 k. ú. Budmerice vo vlastníctve 

Slovenskej pošty a s.. 
10/ Schválenie nájomných zmlúv k prenájmu časti pozemku parc. č. 2302/19 a pozemku parc. 

č. 2289/7. 
11/ Návrh na odkúpenie pozemkov obcou zapísaných na LV č. 351  868 za účelom zriadenia 

zberného dvora odpadov.   
12/ Úprava uznesenia č. 28/19/2009. 
13/ Schválenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor. 
14/ Schválenie procesu obstarávania a schvaľovania ÚPD do obdobia 3 rokov od poskytnutia 

dotácie. 
15/ Návrh dodatku k Zmluve o spoločnom obecnom úrade (Stavebný úrad).  
16/ Obecné noviny – návrh názvu a zloženie redakčnej rady. 
17/ Rôzne. 
18/ Diskusia. 
19 Návrh na uznesenie. 
20/ 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. 
Poslanec MVDr. Jaroslav Molnár požiadal o bližšiu špecifikáciu pozemkov v bodoch 10/ 
a 11/ v programe zasadnutia.  
Mgr. Petra Haviarová žiadala, aby sa materiály na prerokovanie predkladali v časovom 
predstihu. 



Hlasovanie: „ZA“ hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
K bodu č. 2. – Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa. 
 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí: MVDr. Jaroslav Molnár a Marián Oscitý. 
 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Mgr. Máriu Hlavatú a Mgr. Zdenku Charbulovú.  
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci. 
 
Za zapisovateľa starosta menoval: Ing. Blanku Gbelskú. 
 
K bodu č. 3. – Kontrola uznesení z 8. zasadnutia OZ. 
 
Hlavný kontrolór obce  informoval o plnení uznesení  z  8. zasadnutia OZ. Uznesenia boli 
splnené. 
 
K bodu č. 4. – Návrh rozpočtu obce na rok 2012. 
 
Pre neprítomnosť predsedu finančnej komisie Ing. Dušana Tomašoviča návrh rozpočtu na rok 
2012 a viacročný rozpočet na roky 2013 - 2014 ako nadväzujúci a orientačný predniesol 
starosta.  
V návrhu oboznámil prítomných s bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami, s 
vybranými výdavkovými kapitolami z rozpočtu obce na rok 2012 (v prílohe).  
Informoval o plánovanej rekonštrukcii kotolne v kultúrnom dome, vybudovaní parkoviska pri 
kultúrnom dome, vybudovaní a úprave protipovodňových kanálov, vybudovaní nových 
chodníkov, výmene strechy a okien na šatniach na futbalovom ihrisku, o investíciách do 
ČOV.  
Ďalej informoval o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie z fondov a o zadĺženosti obce 
v splácaní úverov na bytové domy a Centrum sociálnych služieb. 
Návrh rozpočtu bol prerokovaný finančnou komisiou, zverejnený na úradnej tabuli po dobu 
15 dní a na internetovej stránke obce. Pripomienkovaný bol poslancom Romanom 
Botťánkom.  
Poslanec MVDr. Jaroslav Molnár pripomienkoval niektoré výdavky programovej štruktúry 
a zmenu v rozpočte, ktorú poslanci nedostali včas a preto  nevedel správne zaujať stanovisko  
k rozpočtu. 
Počas prerokovania uvedeného bodu o 1841 hod.  prišiel na zasadnutie OZ poslanec Ing. Jozef  
Nižňan.  
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Starosta po predložení návrhu dal hlasovať za návrh rozpočtu na rok 2012. 
 
Hlasovanie:  „ZA“ 6 poslancov 
 „PROTI“ žiadny poslanec 
 „ZDRŽAL SA“ 1 poslanec Ing. Jozef Nižňan 
 
a hlasovanie o návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2014 ako nadväzujúceho 
a orientačného. 
 
Hlasovanie:  „ZA“ 5 poslancov 
 „PROTI“ 1 poslanec MVDr. Jaroslav Molnár 



 „ZDRŽAL SA“ 1 poslanec Ing. Jozef Nižňan  
 
K bodu č. 5. – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011. 
 
Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby predniesol správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za rok 2011 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
Obce Budmerice na roky 2012 – 2014 (v prílohách).  
Na základe požiadavky zo strany občana p. Matúška, aby správu predniesol niekto iný kto 
výraznejšie artikuluje, starosta požiadal Mgr. Růženu Bejdákovú, aby predniesla predmetnú 
správu. 
 
K bodu č. 6. – Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012. 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 
2012 (v prílohe). 
Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní a na internetovej stránke obce. 
V súvislosti s oboznámením sa s predmetným plánom poslankyňa Mgr. Mária Hlavatá 
požiadala predloženie správy o vybavovaní sťažností a podnetov za rok 2011. 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 7. – Predaj obecných pozemkov – Ing. arch. Vladimír Moravčík a manž., Jozef  
    Mazák a manž..  
 
Starosta informoval o predložení geometrických plánov na základe ktorých sa schvaľuje: 
 

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

 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 

• 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. 
 
Mgr. Mária Lovásová pripomienkovala predaj pozemkov vo vlastníctve obce  pred rodinnými 
domami. 
  
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
 
K bodu č. 8. - Predaj obecného pozemku parc. č. 1103 (Juraj Zachar a manž.) – spôsob  
   predaja. 
 
Počas prerokovania uvedeného bodu o 1915 hod. prišiel na zasadnutie OZ poslanec Ing. Dušan 
Tomašovič. 
  
Starosta informoval prítomných o spôsobe prevodu majetku obce a kúpnej cene po prejednaní 
stavebnou komisiou. Oznámenie o zámere prevodu majetku obce bolo zverejnené na úradnej 
tabuli po dobu najmenej 15 dní a na internetovej stránke obce.  Jedná sa:  

o 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. 

 Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o pozemok, ktorí nadobúdatelia, dlhodobo 
užívajú.  

  
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 9. - Prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 372 k. ú. Budmerice vo   
   vlastníctve Slovenskej pošty a s.. 
 
Starosta informoval o podaní žiadosti o odkúpenie prípadne dlhodobého nájmu nehnuteľností 
zapísaných na LV č. 372 k. ú. Budmerice, vedeného Správou katastra Pezinok vo vlastníctve 



Slovenskej pošty, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a to: 
- časť pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 107/2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 521 m2 
- pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 107/4, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria  o celkovej výmere 79 m2 
- stavba – sklad súpisné číslo 1065, nachádzajúceho sa na pozemku parcela registra „C“ 

parcelné číslo 107/ za účelom uskladnenia posypového materiálu a garážovania 
motorového vozidla. 

V súčasnosti uvedené nehnuteľnosti nie sú určené na predaj, v ponuke je možnosť ich 
prenájmu. Výška nájmu za sklad je 16,00 €/m2/rok, výška nájmu za pozemok je 3,00 – 5,00 
€/m2/rok. Ceny sú stanovené bez DPH. 
Poslanec Roman Botťánek navrhol zakúpenie panelovej garáže a jej umiestnenie vo dvore 
Obecného úradu. 
Poslanec MVDr. Jaroslav Molnár doporučil urobiť obhliadku nehnuteľností a uvedené 
prejednať na ďalšom zasadnutí OZ. 
 
K bodu č. 10. – Schválenie nájomných zmlúv k prenájmu časti pozemku parc. č. 2302/19  

   a pozemku parc. č. 2289/7. 
 
Starosta oboznámil prítomných s rekonštrukciou Hajtírskeho mosta. Investorom stavby je 
Bratislavský samosprávny kraj, ktorý nezabezpečil náhradné premostenie ale len 
obchádzkovú trasu. V spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom, miestnymi podnikateľmi 
za súčasného vybavenia všetkých dokladov v zmysle legislatívy sa postavilo dočasné 
premostenie vodného toku Gidra pre osobné motorové vozidlá do nosnosti 3,5 t a pre 
chodcov. Dočasná cestná komunikácia zo železobetónových prefabrikovaných panelov bola 
zhotovená aj na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb. Z uvedeného dôvodu bolo 
potrebné s dotknutými vlastníkmi pozemkov uzatvoriť nájomnú zmluvu. Jedná sa o : 
 

• 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. 

 
• 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. 

 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 11. - Návrh na odkúpenie pozemkov obcou zapísaných na LV č. 351  868 za  

   účelom zriadenia zberného dvora odpadov.   
 
Starosta informoval prítomných o rozšírení areálu ČOV a riadnom vybudovaní  zberného 
dvora pri ČOV. K uvedenému zámeru je potrebné odkúpenie okolitých pozemkov, ktoré sú 



vo vlastníctve fyzických osôb. Po prejednaní s finančnou komisiou starosta navrhuje odkúpiť 
nasledovné pozemky: 
 

• pozemok parcela 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. 
 

• pozemok parcela 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. 
 

Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 12.  - Úprava uznesenia č. 28/19/2009. 
 
Starosta informoval o uzavretých nájomných zmluvách na nebytové priestory v správe obce 
z predchádzajúcich období v ktorých sú uvedené rozdielne poplatky výšky nájmu. Po 
prerokovaní   vo finančnej komisii navrhol  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, 
ktorú bude  schvaľovať starosta obce na základe odporučenia finančnej komisie. 
Poslanec Ing. Jozef Nižňan žiadal stanoviť výšku nájmu s prihliadnutím na účel nájmu. 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 13. - Schválenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor. 
 
Starosta informoval, že na základe žiadosti  o prenájom nebytových  priestorov  v objekte „B“ 
Centra lekárskej starostlivosti  Budmerice 42  Zdeny Krčovej - ROCK, so sídlom  Budmerice 
1124, IČO 46 568 824 za účelom zriadenia  pánskeho, dámskeho a detského kaderníctva  
obec uzatvorí po schválení OZ nájomnú zmluvu na uvedený nebytový priestor na dobu 
neurčitú s výškou nájmu 15,00 €/m2/rok. 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie:  „ZA“ 7 poslancov 
 „PROTI“ žiaden 
 „ZDRŽAL SA“ 1 poslanec MVDr. Jaroslav Molnár  
 
K bodu č. 14. – Schválenie procesu obstarávania a schvaľovania ÚPD do obdobia 3 rokov od  

  poskytnutia dotácie. 
 
Starosta informoval o predložení žiadosti o poskytnutí dotácie na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR. Jednou z príloh k žiadosti je potrebné schválenie predloženej žiadosti 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. 
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. 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 15. - Návrh dodatku k Zmluve o spoločnom obecnom úrade (Stavebný úrad).  
 
Starosta informoval prítomných, že starostovia Obcí Budmerice, Báhoň, Jablonec a Štefanová 
uzavreli Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu so sídlom v Budmericiach 15.1.2003 
pre územné plánovanie a stavebný poriadok. Náklady na úrad sa rozpočítavajú medzi uvedené 
obce.  
Starosta Obce Jablonec nesúhlasil s podmienkami fakturácie nákladov preto z uvedeného 
dôvodu je potrebné doplniť  a zároveň upraviť zmluvu Dodatkom č. 1 v ktorom sa vypúšťa: 
 
1. v Čl. 1 bod 3., ktorý znie „Činnosť úradu riadi prednosta obecného úradu Budmerice.“ 
2. v Čl. 2 v § 2 písmeno f/, ktorý znie „ – na úseku ochrany prírody“ 
Dopĺňa sa: 
3. v Čl. 4 sa bod 4. dopĺňa o nasledovné: „Štvrťročné vyúčtovanie nákladov bude fakturované 
zo základu mesačnej tarifnej mzdy v paušálnej sume 800,- € s alikvotnou čiastkou odvodov 
a ostatnými nákladmi na prevádzku úradu. 
V ostatných článkoch zostáva zmluva nezmenená. 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 16. – Obecné noviny – návrh názvu a zloženie redakčnej rady. 
 
Starosta informoval o schválení vydávania obecných novín Uznesením OZ č. 21/11/09  zo 
dňa 18.03.2009.  
Názov obecných novín bol prerokovaný v kultúrnej komisii, ktorá sa dohodla na názve 
,,Budmerické zvesti“.  
Poslankyňa Mgr. Zdenka Charbulová informovala prítomných, že redakčná rada sa nevedela 
dohodnúť na názve, preto rozhodnutie ponechala na poslancoch OZ.  
Na zasadnutí boli navrhnuté poslancami a prítomnými občanmi  rôzne návrhy názvu novín 
nakoniec sa poslanci zhodli na názve „Budmerické zvesti“.  
Starosta požiadal Mgr. Růženu Bejdákovú, aby v súvislosti s vydávaním novín prečítala 
návrh štatútu Budmerických zvestí. 
Starosta prečítal členov redakčnej rady obecných novín v zložení: 
šéfredaktor:  Ján Sklenár 
členovia: Alena Kadlečíková, Ing. Róbert Baxa, PhDr. Martina Fedorová, Milan Bušo, 

Mgr. Zdenka Charbulová a  Ján Fiľo.  
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 



K bodu č. 17. – Rôzne. 
 

1. Poslankyňa a zároveň predseda Rady školy pri ZŚ s MŠ v Budmericiach Mgr. Mária 
Hlavatá informovala prítomných o zmene člena v Rade školy. Starosta ako štatutárny 
orgán nemôže byť členom rady z dôvodu konfliktu záujmov. Z uvedeného vyplýva, 
že nastala zmena, starosta ako člen Rady školy bol odvolaný a menovaná za nového 
člena za zriaďovateľa Obec Budmerice bola Ing. Blanka Gbelská.   

 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 

2. Starosta informoval o potrebe zakúpenia jednonápravového brzdeného prívesného 
vozíka v cene 1 200,- € pre potreby obce na zvážanie biologického odpadu.  

   Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
 Hlasovanie:  „ZA“ 7 poslancov 
   „PROTI“ žiaden 
   „ZDRŽAL SA“ 1 poslanec Mgr. Zdenka Charbulová  
 

3. Starosta informoval 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. Obec sa z vlastných 
zdrojov podieľa na projekte objemom 5 %, zvyšných 95 %  nákladov je poskytnutých 
zo zdrojov štátneho rozpočtu. Dňa 01.03.2012 obec prijala 16 občanov a 01.05.2012 
príjme ďalších 6 občanov. 

4. Poslankyňa Mgr. Petra Haviarová informovala prítomných o odstúpení z 
členstva Kultúrnej komisie zriadenej pri OZ v Budmericiach na vlastnú žiadosť. 
Vyjadrila sa, že nemá záujem pracovať v komisii ktorá nefunguje. 
Poslanec MVDr. Jaroslav Molnár poukázal na neúplnosť a nepresnosť termínov 
v pláne kultúrnych podujatí v obci na rok 2012, vypracovaného kultúrnou komisiou. 

   Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
 Hlasovanie:  „ZA“ 5 poslancov 
   „PROTI“  1 poslanec MVDr. Jaroslav Molnár 
   „ZDRŽAL SA“ 2 poslanci Ing. Jozef Nižňan, Mgr. Petra Haviarová 
  

5. Starosta informoval  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.  
Rodinný dom je vo vlastníctve Slovenskej republiky a obec by ho odkúpila za 50 % 
z hodnoty znaleckého posudku. Na jedného seniora v zariadení štát poskytuje 
príspevok vo výške 2 280,- €  ročne. Stacionár by bol začlenený pod Centrum 
sociálnych služieb v Budmericiach. Mgr. Mária Lovásová riaditeľka Centra 
sociálnych služieb oboznámila prítomných o akú skupinu seniorov sa jedná. 
Pozemok je vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorej obec ponúkla sumu vo výške             
63,65,- € /m2. 
Poslanec Ing. Jozef Nižňan navrhol z obavy pred budúcim špekulatívnym  
zaobchádzaním s predmetnou nehnuteľnosťou, aby bolo jej využívanie vymedzené 
výhradne na tento účel. 
Poslanec MVDr. Jaroslav Molnár žiadal vypracovať projekt k uvedenému zámeru. 



  Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 

Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 

K bodu č. 18. – Diskusia. 
 

1. Pani Mária Somorovská  pripomienkovala odpoveď Obecného úradu na  svoju žiadosť  
vo veci zriadenia vecného bremena na pozemok  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. 

2. Pán Šavara sa informoval na lehotu vybavenia písomnosti, ktorú podal na Obecný 
úrad vo veci určenia výšky poplatku za stravu.  

3. Pani Mária Somorovská sa informovala na dôvody neodhŕňania snehu v lokalite za 
potokom. Starosta poukázal na problémy so vstupom na pozemky vo vlastníctve 
fyzických osôb.  

4. Pán Dugovič žiadal o podrobné zverejnenie zadĺženosti obce. Bude zverejnené 
v záverečnom účte obce. 

5. Prítomní občania vyjadrili nespokojnosť so zvýšením poplatku za vývoz tuhého 
komunálneho odpadu pri súčasnom znížení počtu vývozov v roku 2012. Žiadajú 
vyčíslenie nákladov pri týždňovom a dvojtýždňovom zbere komunálneho odpadu.  

6. Pán Drahoš Drefko sa informoval o petícii podanej na Obecný úrad vo veci stretnutia 
podnikateľov a vlastníkov IBV v lokalite Biely vŕšok. 

7. Pán Pero pripomienkoval aktuálnosť informácií a vzhľad webovej stránky obce. 
 

 K bodu č. 19. – Návrh na uznesenie. 
 
Bod bol vynechaný z dôvodu, že uznesenia boli čítané  priebežne. 
 
K bodu č. 20. – 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: Mgr. Mária Hlavatá v.r.  
 
                                       Mgr. Zdenka Charbulová v.r.                                      
 
 
 
 
 


