
UZNESENIE  č. 6/2011 
 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budmericiach konaného 
dňa 27. októbra 2011 o 1800 hod. v Miestnom kultúrnom stredisku v Budmericiach. 

 
Obecné zastupiteľstvo : 
 

A. BERIE NA VEDOMIE 
 

6/1/2011 Kontrolu uznesení z 5. zasadnutia OZ. 
 
6/2/2011 Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2010 

Obce Budmerice. 
 
6/3/2011 Správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2011. 
 
6/4/2011 Informáciu o príprave  nového dopravného značenia na námestí, pri ZŠ 

s MŠ, umiestnenie nových spomaľovačov a odstránenie niektorých spomaľovačov 
na miestnych komunikáciách. 

 
6/5/2011 Informáciu o realizácii protipovodňových opatrení na vodnom toku Gidra. 
 
6/6/2011 Informáciu o územnom pláne obce (v štádiu konceptu), zapracovanie pripomienok 

OZ a občanov a možnosť nahliadnutia. 
 
 

B. SCHVAĽUJE 
 
6/7/2011 Zmluvu o dielo č. R-SK 117/2011 so spoločnosťou EMPEMONT Slovakia s.r.o., 
 Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava, IČO 44618981 na realizáciu dodávky a montáže  
 4 ks informačných panelov pre meranie rýchlosti vozidiel v celkovej cene 8 800,-  
 € vrátane DPH s mesačnými splátkami vo výške 733,- €. 
 
6/8/2011 Zmenu v rozpočte obce za rok 2011 - presun 3 500,- € v rámci programu č. 8  
 Pozemné  komunikácie – Revitalizácia námestia na financovanie informačných 
 panelov pre meranie rýchlosti vozidiel v obci. 
 

 6/9/2011 Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Budmerice č.1/2008 
  o výške príspevkov v školách, v školských  výchovno – vzdelávacích zariadeniach   

a v školských účelových zariadeniach, ktorým sa v školskom roku 2011/2012 
stanovuje výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka   
vo výške nákladov na nákup potravín nasledovne: 
a) stravníci v Materskej škole (2-6 rokov): 1,19 € 
b) stravníci v ZŠ (6-11 rokov): 1,01 € 
c) stravníci v ZŠ (11-15 rokov): 1,09 € 
d) zamestnanec školy: 2,19 € 
 

6/10/2011 Predaj pozemku parcela č. 643/22 o výmere 65 m2, druh pozemku  zastavané 
plochy, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcela číslo 643/1 registra E, druh 
pozemku zastavané plochy, vedeného na LV č. 2551, k. ú. Budmerice na základe 
geometrického plánu č. 30-2011, vyhotovený Ing. Stanislavom Zverinom zo dňa 
7.9.2011, overenom Správou katastra Pezinok pod číslom G1 792/2011, v cene 



20,- €/m2 kupujúcim Mgr. Vladimírovi Fraňovi a manž. Eve Fraňovej, bytom 
Budmerice č. 2035.  

 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. 

 
6/11/2011 Predaj pozemku parcela č. 495/14 o výmere 11m2, druh pozemku  zastavané 

plochy, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcela číslo 498/32 registra E, druh 
pozemku zastavané plochy, diel 1 o výmere 3 m2 a oddelením od pozemku parcely 
č. 495 registra E, druh pozemku zastavané plochy, diel 2 o výmere 8 m2,  
vedených na LV č. 2551, k .ú. Budmerice na základe geometrického plánu č. 
61/2011, vyhotovený Ľubošom Teyerlom zo dňa 22.07.2011, overenom Správou 
katastra Pezinok pod číslom G1 655/2011, v cene 20,- €/m2 kupujúcej Helene 
Peškovej, bytom Budmerice č. 498.  

 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. 

 
6/12/2011 Predaj pozemku parcela č. 643/23 o výmere 92 m2,, druh pozemku  zastavané 

plochy, ktorý vznikol oddelením od pozemku parcela číslo 643/2 registra E, druh 
pozemku zastavané plochy, vedeného na LV č. 2551, k. ú. Budmerice na základe 
geometrického plánu č. 1404/11, vyhotovený Adrianom Nemčekom zo dňa 
17.8.2011, overenom Správou katastra Pezinok pod číslom G1 760/2011, v cene 
1,86 €/m2 kupujúcim Igorovi Valovičovi  a manž. Terézii Valovičovej, bytom 
Budmerice č. 446.  

 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. 

 
6/13/2011 Zrušenie predkupného práva na pozemok parcela číslo 2551/6 registra C,  

o výmere 729 m2, druh pozemku orná pôda, k. ú. Budmerice vo vlastníctve 
Stanislava Mrvu a manž. Vlasty Mrvovej, zapísaného na LV č. 1330 v časti C ako 
ťarchy vyznačené predkupným právom pre Obec Budmerice pod číslom V/5-
174/94. 

 
6/14/2011 Nájomnú zmluvu č. 47/2011 nájomcovi Garipovi Azirimu, bytom Dobšinského 

957/29, 902 01 Pezinok, IČO 11685522 predmetom ktorej je užívanie časti 
pozemku parcela číslo 114/2 registra C, o výmere 102 m2, druh pozemku záhrady, 
vedeného na LV č. 1050, k. ú. Budmerice za účelom vybudovania predajného 
stánku a priľahlej vonkajšej terasy na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia. 
Mesačné nájomné je stanovené vo výške 80,- € za celkovú prenajatú plochu, 
energie podľa skutočnej spotreby. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 
20. 09.2011 do 31.12.2016. 

  
6/15/2011 Nájomnú zmluvu č. 48/2011 nájomcovi Spoločenstvu vlastníkov pozemkov 

zastúpené splnomocneným zástupcom Andreou Oškerovou, bytom Topoľčianska 
18, 851 05 Bratislava predmetom ktorej je prenájom pozemku parcela č. 500/1 
registra E, o výmere 2 590 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
vedeného na LV č. 2551 k.ú. Budmerice za  účelom vybudovania vodovodnej 
prípojky, vnútroareálového rozvodu vody, zemnej elektrickej prípojky a STL 
plynovodu. Ročné nájomné je stanovené vo výške 1,- €. Nájomná zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú od 1.11.2011 do 31.10.2014. 



 
6/16 /2011 Nájomnú zmluvu č. 52/2011 nájomcovi Ing. Zuzane Procházkovej, bytom Lidická 

22, 821 04 Bratislava predmetom ktorej je prenájom pozemku parcela č.  498/36 
registra C, o výmere 3 892 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 
Budmerice za  účelom vybudovania vodovodnej prípojky k pozemkom parcela č. 
353/1, 353/2 a 355. Ročné nájomné je stanovené vo výške 1,- €. Nájomná zmluva 
sa uzatvára na dobu určitú od 01.11.2011 do 31.10.2014. 

 
6/17/2011 Zmenu účelu využitia bytových priestorov na nebytové priestory v byte Základnej 

školy v Budmericiach č. 430 a ich využitím pre mimoškolskú záujmovú činnosť 
detí a mládeže a materského centra. 

 
6/18/2011 Vypracovanie  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – obnova budovy 

ZŠ Budmerice 430 a budovy MŠ Budmerice 431 na zateplenie obvodového a 
strešného plášťa, výmenu okien a dverí v celkovej cene 2 250,- € s DPH 
spoločnosťou BEWA s.r.o, Ovocná 13, 917 08 Trnava, IČO 36272299. 

 
6/19/2011 Vypracovanie  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – obnova budovy 

Kultúrneho domu, Budmerice 525 na zateplenie obvodového a strešného plášťa, 
výmenu okien a dverí v celkovej cene 1 850,- € s DPH  a rekonštrukciu kotolne 
v celkovej cene 600,- €  s  DPH spoločnosťou BEWA s.r.o, Ovocná 13, 

 917 08 Trnava, IČO 36272299. 
 
6/20/2011 Vypracovanie  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – obnova budovy 

Obecného úradu, Budmerice 534 na zateplenie obvodového a strešného plášťa, 
výmenu okien a dverí v celkovej cene 1 500 ,- € s DPH spoločnosťou BEWA s.r.o, 
Ovocná 13, 917 08 Trnava, IČO 36272299. 

 
6/21/2011 Realizáciu výstavby IBV Horné Záhumnie - Biely vŕšok z finančných prostriedkov 

vlastníkov pozemkov vedených na účte Obce Budmerice: 
1. Dažďová kanalizácia. 
2. Splašková kanalizácia. 
3. Zmenu stavby miestnej komunikácie pred dokončením na pozemku parcela č. 

513/25, 514/11, 513/9, 2709/24 – I. etapa. 
 

C. Ukladá 
 
6/19/2011 Predsedovi finančnej komisie Ing. Dušanovi Tomašovičovi: 
 a) predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrh zmien rozpočtu obce na rok 2011. 

b) prerokovať zmeny, dodatky a návrhy nových VZN na rok 2012 s termínom do   
    30.11.2011 

 
 
 
 
                               Jozef Savkuliak, v. r. 
         starosta obce 
 
 


