
UZNESENIE  č. 23/2014 

 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice  

konaného dňa 26.05.2014 o 18
00

 hod. v Kultúrnom dome v Budmericiach. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo : 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

23/1/2014 Kontrolu uznesení z 22. zasadnutia OZ. 

 

23/2/2014 Informáciu o stretnutí nájomcov v bytových domoch 8 b.j. súp. č. 1124, 6 b.j. súp. č. 1202, 2x8 

b.j. súp. č. 1242 vo vlastníctve obce  za účelom zistenia závad na bytovom dome a v bytoch. 

 

23/3/2014 Informáciu o havárijnom stave – pretekanie strechy kultúrneho domu v časti reštaurácie 

a skladových priestorov Juraja Kvaka. 

 

23/4/2014 Informáciu o petícii na vyjadrenie nespokojnosti so zdravotnou starostlivosťou obvodného 

lekára Obce Budmerice MUDr. Eduarda Hreža 

 

23/5/2014 Informáciu o dotazníku pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 

2014 – 2020. 

 

 

B. SCHVAĽUJE 

 

23/6/2014 Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Budmericiach.  

   

23/7/2014 Prenájom časti pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 545/3 o výmere 18 m
2

, druh 

pozemku orná pôda, k. ú. Budmerice, vedenej na LV č. 1050 Okresným úradom Pezinok, 

katastrálnym odborom žiadateľovi Petrovi Šumskému, bytom Budmerice 747 za účelom 

umiestnenia zariadenia - prenosnej garáže na dobu neurčitú. Ročné nájomné je stanovené 

vo výške  50,- €. 

  Prenájom pozemku sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa a bol 

zverejnený v súlade s ustanovením citovaného zákona. 

Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

 

23/8/2014 Prenájom časti pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 545/3 o výmere 20 m
2

, druh 

pozemku orná pôda, k. ú. Budmerice, vedenej na LV č. 1050 Okresným úradom Pezinok, 

katastrálnym odborom žiadateľovi Ivete Potočnej, bytom Budmerice 748 za účelom umiestnenia 

zariadenia - prenosnej betónovej garáže na dobu neurčitú. Ročné nájomné je stanovené vo výške  

50,- €. 

  Prenájom pozemku sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa a bol 

zverejnený v súlade s ustanovením citovaného zákona. 

Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

 

23/9/2014 Prenájom časti pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 545/3 o výmere 20 m
2

, druh 

pozemku orná pôda, k. ú. Budmerice, vedenej na LV č. 1050 Okresným úradom Pezinok, 
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katastrálnym odborom žiadateľovi Jozefovi Brezovskému, nar. 1957, bytom Budmerice 748 za 

účelom umiestnenia zariadenia - prenosnej betónovej garáže na dobu neurčitú. Ročné nájomné je 

stanovené vo výške  50,- €. 

  Prenájom pozemku sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa a bol 

zverejnený v súlade s ustanovením citovaného zákona. 

Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

 

23/10/2014 Prenájom časti pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 545/3 o výmere 18 m
2

, druh 

pozemku orná pôda, k. ú. Budmerice, vedenej na LV č. 1050 Okresným úradom Pezinok, 

katastrálnym odborom žiadateľovi  Viere Šustákovej, bytom Súkennícka 5, 900 01 Modra za 

účelom umiestnenia zariadenia - prenosnej betónovej garáže na dobu neurčitú. Ročné nájomné je 

stanovené vo výške  50,- €. 

  Prenájom pozemku sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa a bol 

zverejnený v súlade s ustanovením citovaného zákona. 

Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

 

23/11/2014 Predaj pozemku novovzniknutej parcely registra „C“, parc. č. 2551/234 o výmere 71 m
2
, druh  

pozemku orná pôda, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 

2551/170, druh pozemku orná pôda vedeného na LV č. 1050 na základe geometrického plánu č. 

4/2014, vyhotovený Karolom Světlíkom, úradne oprávnený zememerač, Novomeského 22, 902 

01 Pezinok zo dňa 10.02.2014, overený Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom dňa 

19.02.2014 pod č. GI 224/2014 za kúpnu cenu 3,00 €/m
2
, kupujúcim Ing. Jánovi Petrikovičovi 

a manž. Ing. Lucii Petrikovičovej, obaja bytom Budmerice 234. 

 

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 predmetné pozemky boli zverejnené v súlade s ustanovením §9a ods. 

2) citovaného zákona. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve 

nadobúdateľa, ktorí ho užívajú. Pri zakúpení pozemku nadobúdateľmi bola táto časť už oplotená. 

Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

 

23/12/2014 Predaj pozemku novovzniknutej parcely registra „C“, parc. č. 518/59 o výmere 57 m
2
, druh  

pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcela registra 

„C“ parcelné číslo 518/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 1050 

na základe geometrického plánu č. 100/2013, vyhotovený Ing. Jurajom Horváthom, Kutuzova 

54, 902 01 Pezinok zo dňa 21.11.2013, overený Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 

odborom dňa 29.11.2013 pod č. GI 1092/2013 za kúpnu cenu 3,00 €/m
2
 kupujúcim Ing. 

Marianovi Haluskovi a RNDr. Soni Haluskovej, obaja bytom Nám. Hraničiarov 13, Bratislava  

 

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 predmetné pozemky boli zverejnené v súlade s ustanovením §9a ods. 

2) citovaného zákona. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o pozemok, ktorý nadobúdateľ dlhodobo užíva, za účelom 

doriešenia oplotenia. 

Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 
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23/13/2014 Predaj pozemku novovzniknutej parcely registra „C“, parc. č. 518/60 o výmere 61 m
2
, druh  

 pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcela registra 

„C“ parcelné číslo 518/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 1050 

na základe geometrického plánu č. 100/2013, vyhotovený Ing. Jurajom Horváthom, Kutuzova 

54, 902 01 Pezinok zo dňa 21.11.2013, overený Okresným úradom Pezinok, katastrálnym 

odborom dňa 29.11.2013 pod č. GI 1092/2013 za kúpnu cenu 3,00 €/m
2
 kupujúcemu Petrovi 

Bakovi, bytom Budmerice 67. 

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 predmetné pozemky boli zverejnené v súlade s ustanovením §9a ods. 

2) citovaného zákona. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o pozemok, ktorý nadobúdateľ dlhodobo užíva, za účelom 

doriešenia oplotenia. 

Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

 

23/14/2014 Zámer predaja časti pozemku parcela registra „C“, parc. č. 518/33 o výmere 67 m
2
, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 1050  Okresným 

úradom Pezinok, katastrálnym odborom za kúpnu cenu 3,00 €/m
2
 kupujúcim Jánovi Lehnertovi 

a manž. Mgr. Ingrid Lehnertovej, obaja bytom Budmerice 482. 

 

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 predmetné pozemky boli zverejnené v súlade s ustanovením §9a ods. 

2) citovaného zákona. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve 

nadobúdateľa, ktorý ho dlhodobo užívajú ako predzáhradku. 

 

  Poznámka: Presná výmera novovzniknutej parcely bude určená po vypracovaní geometrického 

plánu na náklady kupujúceho. 

Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

 

23/15/2014 Zámer predaja časti pozemku parcela registra „E“, parc. č. 498/34 o výmere 10 m
2
, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 2551 (v registri „C“ 

vedená ako parcela č. 498/24 druh pozemku záhrady – LV nie je založený)  Okresným úradom 

Pezinok, katastrálnym odborom za kúpnu cenu 3,00 €/m
2
 kupujúcemu Jánovi Bugáňovi, bytom 

Budmerice 71. 

 

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 predmetné pozemky boli zverejnené v súlade s ustanovením §9a ods. 

2) citovaného zákona. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve 

nadobúdateľa, ktorý ho dlhodobo užíva, za účelom doriešenia oplotenia. 

 

  Poznámka: Presná výmera novovzniknutej parcely bude určená po vypracovaní geometrického 

plánu na náklady kupujúceho. 
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Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

 

23/16/2014 Zámer predaja časti pozemku parcela registra „E“, parc. č. 646 o výmere do 95 m
2
, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 2551 (v registri „C“ 

vedená ako parcela č. 498/27, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 646/1, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria – LV nie je založený) a predaj časti pozemku parcela 

registra „E“ parc. č. 498/34 o výmere do 115 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria k . 

ú. Budmerice, vedená na LV č. 2551 ( v registri „C“ vedená ako parcela č. 498/24, druh 

pozemku záhrady a parcela č. 498/23 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria – LV nie je 

založený) Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom za kúpnu cenu 3,00 €/m
2
 

kupujúcim Jozefovi Savkuliakovi a manž. Ing. Eva Savkuliakovej, obaja bytom Budmerice 527. 

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 predmetné pozemky boli zverejnené v súlade s ustanovením §9a ods. 

2) citovaného zákona. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o priľahlé pozemky k pozemku vo vlastníctve 

nadobúdateľa, ktorý ho dlhodobo užíva, doriešenie vstupu do rodinného domu. 

 

  Poznámka: Presná výmera novovzniknutej parcely bude určená po vypracovaní geometrického 

plánu na náklady kupujúceho. 

Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

 

23/17/2014 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 

1. Spôsob nájmu časti nehnuteľnosti - penziónu UNISTAV, zapísanej v katastri nehnuteľností  

SR na liste vlastníctva č. 1222, ktorý je vedený Okresným úradom Pezinok, katastrálny 

odbor, v okrese Pezinok, v Obci Budmerice, katastrálne územie Budmerice ako: 

 

- stavba, súp. číslo 2, penzión UNISTAV, postavená na pozemku parc. č. 1157/20. 

 

Predmetom nájmu je časť o celkovej výmere 906,77 m
2
. Prenajímanú časť nehnuteľnosti tvorí 

súbor miestností nachádzajúcich sa v pivnici (archív, sklady), I., II. a III. nadzemnom podlaží 

(recepcia, jedáleň, kuchyňa, bufet, salón, kancelárie, izby pre 2 osoby v počte 18 spolu s hyg. 

zariadením). Súčasťou nájmu je aj nájom hnuteľných vecí, ktoré tvoria vybavenie penziónu. 

Presný popis prenajímaných miestností penziónu UNISTAV a hnuteľných vecí, ktoré sa 

v ňom nachádzajú, tvorí prílohu č. 1. 

Navrhovaný spôsob nájmu je obchodná verejná súťaž v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

 

 2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom časti nehnuteľnosti – penziónu UNISTAV. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže vo forme výzvy na podávanie návrhov sú 

špecifikované v prílohe č. 2. Kritériami výberu najvhodnejšieho návrhu sú: 

a) účel nájmu nie je v rozpore s prevádzkovaním materskej škôlky, 

b) doba nájmu, kaucia. 

Návrhy sa predkladajú vo forme návrhu nájomnej zmluvy podľa prílohy č. 3. 

 

 

 3. Výberovú komisiu, ktorá bude posudzovať návrhy predložené v obchodnej verejnej súťaži na 

nájom nebytových priestorov v penzióne UNISTAV v zložení:  

a) predseda výberovej komisie – Ing. Dušan Tomašovič,  

b) člen výberovej komisie – Ing. Jozef Nižňan,  
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c) člen výberovej komisie – Mgr. Mária Hlavatá.  

 

 

4. Ďalší postup obce v súvislosti s realizáciou obchodnej verejnej súťaže a to:  

dňa 28.05.2014 bude vyvesený zámer a podmienky na úradnej tabuli a webovej stránke obce, 

kde budú tieto zverejnené minimálne 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov. Do 

30.05.2014 požiadať o uverejnenie inzerátu o obchodnej verejnej súťaži v regionálnom 

periodiku.  

 
23/18/2014 Poskytnutie finančného príspevku na pokrytie cestovných nákladov do výšky 1 000,- € pre deti 

Základnej školy s materskou školou v Budmericiach na výlet do Podolínca v mesiaci júl 2014.  

 

23/19/2014 Prenájom plochy na námestí - časť pozemku parcela registra „E“ parcelné číslo 498/32 o výmere 

4 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú.  Budmerice, vedeného na LV č. 2551 

Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom žiadateľovi Vladimírovi Balážovi ZAS 

FANT, so sídlom Komenského 12, Modra, IČO 17 752 621 za účelom umiestnenia stánku na 

predaj tlače, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace a výškou nájmu 25,- € mesačne. 

 

23/20/2014 Odkúpenie pozemku parcela registra „E“ parcelné číslo 530/124 o celkovej výmere 224 m
2
, druh 

pozemku orná pôda, k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 2584 Okresným úradom Pezinok, 

katastrálnym odborom do vlastníctva Obce Budmerice v podiele 1/8 z celku, za kúpnu cenu 3,- 

€/m
2
 od vlastníka nehnuteľnosti Daniely Gubrickej, bytom Sv. Martina 56, 919 35 Hrnčiarovce 

nad Parnou. 

 

23/21/2014 Prenájom časti pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 545/3 o výmere 20 m
2
 druh 

pozemku orná pôda, k. ú. Budmerice, vedenej na LV č. 1050 Okresným úradom Pezinok, 

katastrálnym odborom žiadateľovi Pavlovi Križanovi, nar. 1952, bytom Budmerice 747 za 

účelom umiestnenia prenosnej betónovej garáže na dobu neurčitú. Ročné nájomné je stanovené 

vo výške  1,- €. 

 

  Prenájom pozemku sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa a bol 

zverejnený v súlade s ustanovením citovaného zákona. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o pozemok, ktorý nájomca bude využívať na parkovanie 

vozidla fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

Toto uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

 

23/22/2014 Odkúpenie pozemku novovzniknutej parcely registra „C“ parcelné číslo 1146/9 o výmere 43 m
2
, 

druh pozemku záhrada, ktorá vznikla oddelením od pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 

1146/3, druh pozemku záhrada, k. ú. Budmerice vedeného na LV č. 948 Okresným úradom 

Pezinok, katastrálnym odborom na základe geometrického plánu č. 78/2013, vyhotoveným dňa 

19.02.2014 Lubošom Teyerlom – GEODET, Veterná 6, 917 01 Trnava overeným Okresným 

úradom Pezinok, katastrálnym odborom pod č. GI 305/2014 dňa 04.03.2014, za kúpnu cenu 3,- 

€/m
2
 od vlastníka nehnuteľnosti MUDr. Zuzany Korecovej, bytom Hanulova 1828/3, Bratislava 

do vlastníctva Obce Budmerice. 

 

23/23/2014 Odkúpenie pozemku  novovzniknutej parcely registra „C“ parcelné číslo 1146/10 o výmere 50 

m
2
, druh pozemku záhrada, ktorá vznikla oddelením od pozemku parcela registra „C“ parcelné 

číslo 1146/4, druh pozemku záhrada, k. ú. Budmerice vedeného na LV č. 949 Okresným úradom 

Pezinok, katastrálnym odborom na základe geometrického plánu č. 78/2013, vyhotoveným dňa 

19.02.2014 Lubošom Teyerlom – GEODET, Veterná 6, 917 01 Trnava overeným Okresným 
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úradom Pezinok, katastrálnym odborom pod č. GI 305/2014 dňa 04.03.2014, za kúpnu cenu 3,- 

€/m
2
 od vlastníka nehnuteľnosti Jozefa Miškoviča a manž. Ľudmily Miškovičovej, obaja bytom 

Budmerice 459 do vlastníctva Obce Budmerice. 

 

23/24/2014 Odkúpenie pozemku  novovzniknutej parcely registra „C“ parcelné číslo 1145/9 o výmere 4 m
2
, 

druh pozemku ovocný sad, ktorá vznikla oddelením od pozemku parcela registra „C“ parcelné 

číslo 1145/4, druh ovocný sad, k. ú. Budmerice vedeného na LV č. 992 Okresným úradom 

Pezinok, katastrálnym odborom na základe geometrického plánu č. 78/2013, vyhotoveným dňa 

19.02.2014 Lubošom Teyerlom – GEODET, Veterná 6, 917 01 Trnava overeným Okresným 

úradom Pezinok, katastrálnym odborom pod č. GI 305/2014 dňa 04.03.2014, za kúpnu cenu 3,- 

€/m
2
 od vlastníka nehnuteľnosti Gabriely Heldovej, bytom Budmerice 817 do vlastníctva Obce 

Budmerice. 

 

23/25/2014 Podobu erbu Obce Budmerice, ktorú tvorí pozdnogotický červený štít,  v ktorom zo zeleného 

trojvršia vyrastá strieborný kríž so striebornou tabuľkou s textom „INRI“. Na okraje priečneho 

brvna sú zavesené dva strieborné korbáče, pravý s olovkami. 

 

23/26/2014 Kúpu súboru hnuteľných vecí v penzióne UNISTAV, Budmerice č.  2 definovaných v prílohe č. 

4 za kúpnu cenu vo výške 1 360,36 € od predávajúceho Mgr. Jozefa Maruniaka – správcu 

konkurznej podstaty UNISTAV, spol. s r.o. v konkurze, Jablonecká 2, Budmerice, IČO 

31 411 096 do vlastníctva obce. 

 

23/27/2014 Kúpu súboru hnuteľných vecí v penzióne UNISTAV, Budmerice č. 2 definovaných v prílohe č. 

5 za kúpnu cenu  7 992,- € od predávajúcej VACHO s.r.o., so sídlom Šúrska 5, 900 01 Modra, 

IČO 35 713 038 do vlastníctva obce. 

 

23/28/2014 Investičný zámer výstavby spevnených parkovacích miest na pozemku parcela registra „C“ parc. 

č. 266/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Budmerice vedená na LV č. 2067 pri 

bytových domoch súp. č. 1122, č. 1123 a č. 1124 a úhradou nákladov na práce v sume 10,- €/m
2
 

vlastníkmi bytových domov súp. č. 1122 a č. 1123. 

 

23/29/2014 Kúpu zostavy MEGA detského ihriska od spoločnosti L-DEN Slovakia, spol. s r.o., so sídlom 

Kamenná 202/40, 966 22 Lutila, IČO 44 646 488 v  kúpnej cene 3 733,20 € vrátane montáže do 

areálu Materskej školy Budmerice č. 431. 

  

  C. RUŠÍ 

 

23/30/2014 Uznesenie č. 20/20/2013 zo dňa 12.12.2013. 

  

23/31/2014 Uznesenie č. 20/25/2013 zo dňa 12.12.2013.  

 

 D. ODPORÚČA 

 

23/32/2014 Prejednať na ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva  podmienky a spôsob  

vypožičania smetných nádob obcou. 

 

 

           

          Jozef Savkuliak v.r. 

           starosta obce 

   


