
Z Á P I S N I C A  
 
zo  7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budmericiach, konaného dňa 15. decembra  2011 
o 1800 hod. v Miestnom kultúrnom stredisku v Budmericiach. 
 
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny poslancov. 
 
Ospravedlnení: Mgr. Petra Haviarová, Bc. Dušan Somorovský, MVDr. Jaroslav Molnár. 
 
Ing. Jozef Nizňan prišiel na zasadnutie OZ o 1926 hod., prejednával sa 9. bod programu 
zasadnutia. 
 
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 6. zasadnutia OZ. 
4/  Správa o plnení rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2011. 
5/ Návrh na zmeny rozpočtu na rok 2011. 
6/  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v roku 2012. 
7/  Dodatok k VZN č. 22/2009 o miestnych daniach a poplatkoch. 
8/  Návrh dodatku k VZN č. 23/2009 o sociálnych službách. 
9/  Úprava pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce. 
10/ Predaj obecných pozemkov – parc. č. 209/1 (Ing. Arch. V. Moravčík) a parc. č. 643/1 (J. 

Mazák) v k. ú. Budmerice – spôsob predaja. 
11/ Schválenie vecného bremena v prospech obce na parc. 360/1, 504/23, 504/25. 
12/ Schválenie vecného bremena v prospech p. J. Somorovského parc. č. 504/24. 
13/ Schválenie 14 –dňového cyklu vývozu TKO. 
14/ Informácia o dostavbe skládky spoločnosti Istrochem Reality, a.s. Bratislava. 
15/ Rôzne. 
16/ Diskusia. 
17 Návrh uznesenia. 
18/ 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. 
Hlasovanie: „ZA“ hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
K bodu č. 2. – Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa. 
 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí: Mgr. Zdenka Charbulová, Mgr. Mária 
Hlavatá a Mgr. Růžena Bejdáková. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci. 
 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Romana Botťánka, Ing. Dušana Tomašoviča.  
 



 
Za zapisovateľa starosta menoval: Ing. Blanku Gbelskú. 
 
K bodu č. 3. – Kontrola uznesenia zo 6. zasadnutia OZ. 
 
Hlavný kontrolór obce  informoval o plnení uznesení  zo  6. zasadnutia OZ. Uznesenia boli 
splnené. 
 
K bodu č. 4. – Správa o plnení rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2011. 
 
Správu predniesol predseda finančnej komisie Ing. Dušan Tomašovič. V správe oboznámil 
prítomných s percentuálnym plnením bežných a kapitálových príjmov a výdavkov, s 
vybranými príjmovými a výdavkovými kapitolami z rozpočtu obce na rok 2011 s plnením za 
obdobie 1.1.2011 – 30.09.2011, neplánovanými a prekročenými výdavkami z rozpočtu obce 
(viď príloha). 
 
K bodu č. 5. – Návrh na zmeny rozpočtu na rok 2011. 
 
S návrhom úpravy rozpočtu za rok 2011 oboznámil prítomných predseda finančnej komisie 
Ing. Dušan Tomašovič. Informoval o presune finančných prostriedkov z kapitálových 
výdavkov na bežné výdavky a medzi jednotlivými položkami rozpočtu v zmysle zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ( návrh v prílohe). 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 6. – Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v roku 2012. 
 
Predseda finančnej komisie Ing. Dušan Tomašovič informoval o posúdení žiadostí 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Budmerice pre rok 2012 organizáciám v obci 
finančnou komisiou. S prihliadnutím na predpokladané  krátenie podielových daní zo štátneho 
rozpočtu na budúci rok  finančná komisia odporúča poskytnúť dotácie na rok 2012 v celkovej 
sume 15.350 € s upravenou výškou príspevku pre jednotlivé organizácie:  

 
 Hokejbalový klub Panteri Budmerice 1 100,- € 
 Občianske združenie Budmeričania deťom    400,- € 
 Dobrovoľný hasičský zbor Budmerice     500,- € 
 Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska    800,- € 
 Základná umelecká škola     450,- € 
 Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice    800,- € 
 TJ Družstevník, šachový klub Budmerice 1 000,- € 
 Miestny odbor Matice Slovenskej     800,- € 
 Futbalový klub Družstevník Budmerice  8.000,- € 
 Lodenica Gidra Budmerice     600,- € 
 Budmerickí rybári    400,- € 
 Klub vojakov v zálohe Budmerice 013    500,- € 

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



 
 
K bodu č. 7. – Dodatok k VZN č. 22/2009 o miestnych daniach a poplatkoch. 
 
Starosta informoval o zmenách VZN číslo 22/2009 Obce Budmerice o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012.  
 
Ročná sadzba dane za zastavané plochy a nádvoria 1,40 % zo základu dane sa znižuje na 1,25 
% . 
Ročná sadzba dane za ostatné plochy z 1,20 % zo základu dane sa zvyšuje na 1,25 %.  
 
Z dôvodu narastajúcich nákladov na odpadové hospodárstvo sa zvyšuje sadzba poplatku za 
vývoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2012 na osobu a deň z 0,0548 € (20,00 € ročne) na 
0,06986 € (22,50 € ročne).  
 
V ubytovacích zariadeniach podľa evidencie osôb v knihe ubytovaných sadzba poplatku na 
osobu a deň z 0,0548 € sa zvyšuje na 0,06986 €. 
 
Obec znižuje poplatok za vývoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2012 na 50 % občanom 
nad 65 rokov žijúcim osamelo a občanom, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku boli 
poberateľmi dávky v hmotnej núdzi po dobu najmenej 6 mesiacov a túto skutočnosť preukážu 
potvrdením. 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 8. - Návrh dodatku k VZN č. 23/2009 o sociálnych službách. 
 
Starosta informoval o výške príspevku obce pri externom odbere obedov pre poberateľov 
starobných a invalidných dôchodkov, ktorým obec finančne prispieva na obed. Návrh bol 
prerokovaný sociálnou a finančnou komisiou. Zmena bola zapracovaná do Dodatku č. 3 
k VZN č. 23/2009 Obce Budmerice o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, 
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované 
sociálne služby v Obci Budmerice.  
Výška príspevku bola určená na základe výšky poberaného starobného dôchodku nasledovne: 
príspevok na jeden obed  pri výške dôchodku 
do 250,- €  1,00 € 
od 250,- do 300,- € 0,50 € 
od 300,- do 400,- € 0,20 € 
 
manželská dvojica s výškou dôchodku  
do 500,- € 0,50 € 
od 500,- do 600,- € 0,20 € 
 
Výšku príspevku pre poberateľa invalidného dôchodku po predložení žiadosti posúdi sociálna 
komisia individuálne. 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 



 
 
K bodu č. 9. - Úprava pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce. 
 
Starosta informoval o znížení pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce v rozsahu 50 % 
z plného úväzku s účinnosťou od 01.01.2012. 
 
Počas prerokovania uvedeného bodu o 1926 hod. prišiel na zasadnutie OZ poslanec Ing. Jozef  
Nižňan.  
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ 5 poslancov 
         „PROTI“ žiaden 
         „ZDRŽAL SA“ 1 poslanec – Ing. Jozef Nižňan 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
 
K bodu č. 10. – Predaj obecných pozemkov – parc. č. 209/1 (Ing. Arch. V. Moravčík) a parc.  
      č. 643/1 (J. Mazák) v k. ú. Budmerice – spôsob predaja. 
 
Starosta informoval prítomných o spôsobe prevodu majetku obce a kúpnej cene po prejednaní 
stavebnou komisiou. Jedná sa:   
 

1. o predaj pozemku parcela registra „E“, parcelné číslo 643/1 o výmere 146 m2, druh 
pozemku  zastavané plochy a nádvoria k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 2551 
Správou katastra Pezinok 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.  
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. 
Presná výmera a parcelné číslo novovzniknutej parcely budú určené po vypracovaní 
geometrického plánu. 

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

2. o predaj pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 209/1 o výmere 505 m2, druh 
pozemku  záhrady k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 1050 Správou katastra Pezinok 
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. 
Presná výmera a parcelné číslo novovzniknutej parcely bude určené po vypracovaní 
geometrického plánu. 
 

Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 



 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
K bodu č. 11. - Schválenie vecného bremena v prospech obce na parc. 360/1, 504/23, 504/25. 
 
Starosta informoval o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve vybudovania 
a prevádzkovania podzemnej splaškovej a dažďovej kanalizácie, právo prístupu, prechodu 
pešo a prejazdu v prospech Obce Budmerice ako oprávneného z vecného bremena na: 
 

 a/ pozemku parcela číslo 504/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 34 m2, k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 1707 Správou katastra 
Pezinok vo vlastníctve Jána Somorovského, bytom Budmerice 343 povinného 
z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 
 b/ pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 504/25, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 74 m2, k. ú. Budmerice, vedeného na LV č. 687 
Správou katastra Pezinok vo vlastníctve Mareka Somorovského, bytom 
Budmerice 343 povinného z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje 
bezodplatne. 

 
 c/ zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve vybudovania a prevádzkovania  

  podzemnej dažďovej kanalizácie, právo prístupu, prechodu pešo a prejazdu 
v prospech Obce Budmerice ako oprávneného z vecného bremena na  pozemok 
parcela registra „C“, parcelné číslo 360/1, druh pozemku záhrady o výmere 
579 m2 k. ú . Budmerice, vedeného na liste LV č. 1707 Správou katastra 
Pezinok vo vlastníctve Jána Somorovského, bytom Budmerice 343 povinného 
z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 12. - Schválenie vecného bremena v prospech p. J. Somorovského parc. č. 504/24. 
 
Starosta informoval o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve prístupu, prechodu pešo 
a prejazdu v prospech oprávneného z vecného bremena Jána Somorovského, bytom 
Budmerice 343 na pozemku  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 ako povinného  z vecného bremena. 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 13. - Schválenie 14 –dňového cyklu vývozu TKO. 
 
Starosta informoval, že vzhľadom na narastajúce náklady spojené s vývozom a likvidáciou 
tuhého komunálneho odpadu obec s účinnosťou od 01.03.2012 zavádza dvojtýždňový cyklus 
jeho vývozu. V mesiacoch júl, august a september ostáva  týždňový cyklus vývozu. 
 



Poslankyňa Mgr. Zdenka Charbulová sa informovala ohľadom zmeny objemu smetných 
nádob. Obec ich nebude meniť za väčšie, nakoľko nemá na tieto účely finančné prostriedky. 
V prípade potreby si občania musia zadovážiť nádoby na vlastné náklady. 
Hlavný kontrolór obce informoval, že v deň vývozu bol vykonaný  prieskum naplnenia 
smetných nádob so zistením, že väčšina bola poloprázdna, vo viacerých bol stavebný odpad 
a odpad zo záhrad. 
Poslankyňa Mgr. Mária Hlavatá sa informovala o využívaní dočasného zberného dvora 
umiestneného na ČOV. Za sobotu sa naplnia 3 - 4 kontajnery.  
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
K bodu č. 14. – Informácia o dostavbe skládky spoločnosti Istrochem Reality, a.s. Bratislava 
 
Starosta informoval prítomných o doručení žiadosti spoločnosti Istrochem Reality, a. s. 
Bratislava vo veci vydania stanoviska k projektu stavby -  dostavba kazety č. 5 na skládke. 
Žiadosť bola daná na pripomienkovanie Stavebnému úradu a stavebnej komisii. 
Inšpekcia životného prostredia v Bratislave zvolá v tejto veci verejné prejednanie. 
 
K bodu č. 15. - Rôzne. 
 
Starosta informoval o skolaudovaní ČOV a prvej vetvy kanalizácie v uliciach J. Holčeka, 
Školská a Červenej armády. Na základe uvedeného bolo vypracované VZN č. 2/2011 Obce 
Budmerice o miestnom poplatku za stočné, v ktorom sú stanovené podmienky pre žiadateľa 
o pripojenie na verejnú kanalizáciu a výška poplatku za odvádzanie splaškových odpadových 
vôd z domácností a firiem.  
Poplatok pre rok 2012 na osobu a rok  sa stanovuje vo výške: 
bytový fond  - domácnosti v rodinných a bytových domoch 20,00 €  
verejné budovy, ubytovacie zariadenia      4,50 €  
zdravotnícke zariadenia, ambulancie   20,00 € 
 
zariadenia poskytujúce občerstvenie – paušálna ročná sadzba 80,00 €. 
 
Za dovoz odpadových vôd z domových septikov, žúmp na ČOV 0,50 €/m3. 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“ všetci prítomní poslanci 
 
 
K bodu č. 16. – Diskusia. 
 

1. Pán Šavara pripomienkoval zvýšenie poplatku za vývoz TKO pri zníženom počte 
vývozov v roku 2012 a spôsob separovaného zberu. 

2. Pani Anastázia Baxová požiadala zástupcov spoločnosti Istrochem Reality, a. s. 
Bratislava Ing. Simandla  a Ing. Gubrického, aby informoval prítomných o zámere 
dostavby kazety č. 5 na skládke. Ing. Simandl upozornil, že v tomto prípade sa 
nejedná o rozširovanie skládky. Skládka má vydané potrebné povolenia na 
prevádzkovanie. Ing. Gubrický pripomenul, že obec dostáva pravidelne finančné 
prostriedky za dovážané množstvo odpadov na skládku. 

3. Pán Dugovič požadoval od zástupcov spoločnosti Istrochem Reality, a. s. Bratislava, 



aby vymenovali nebezpečné látky, ktoré sa uskladňujú na skládke.  
4. Pán Soukup sa informoval v akom štádiu je rozpracovaný územný plán obce 

v súvislosti s prebiehajúcou individuálnou bytovou výstavbou v lokalite Horné 
Záhumnie – Biely vŕšok. 
Starosta informoval, že územný plán je v štádiu vypracovania konceptu. OZ a občania 
budú mať možnosť znovu ho pripomienkovať. 

5. Pani Marta Bejdáková pripomienkovala spôsob doručenia písomnosti z Obecného 
úradu, namietala, že jej nebola umožnená účasť na pracovnom zasadnutí OZ, rozvíjala 
problematiku vybudovania vodovodnej prípojky, ďalej pripomienkovala koncepciu 
budovania kanalizácie, čistenie odvodňovacieho kanála a neoprávnený vstup na 
pozemok v jej vlastníctve pri jeho prehlbovaní.    

6. Pani Mária Somorovská sa informovala o zriadení vecného bremena a o dĺžke 
prenájmu obecného pozemku rodine Procházkovej za účelom vybudovania 
vodovodnej prípojky a o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu  
Jána Somorovského.  
Poslanec Ing. Jozef Nižňan informoval, že zriadenie vecného bremena môže  povoliť 
len vlastník pozemku napr. obec, Slovenský pozemkový fond, Povodie Váhu, pričom  
každý z nich si kladie svoje podmienky. 

7. Prítomní vlastníci pozemkov v lokalite Horné Záhumnie – Biely vŕšok otvorili 
diskusiu o realizácii individuálnej bytovej výstavby v súvislosti s existenciou skládky 
spoločnosti Istrochem Reality, a.s. Bratislava a priemyselnej zóny. Do diskusie sa 
postupne zapojili pán Soukup, Ing. Peter Rajkovič, architekt urbanistickej štúdie     
Ing. Chrobák, zástupcovia spoločnosti Istrochem Reality, a. s. Bratislava, niektorí 
vlastníci pozemkov v uvedenej lokalite, poslanec Ing. Jozef Nižňan a hlavný kontrolór 
obce. Starosta informoval o doterajších postupoch Obecného úradu v  územno-
plánovacej  agende  a v oblasti IBV v danej lokalite.  
Ing. Rajkovič žiadal vymazať zamietavé stanovisko  RÚVZ zapísané v zápisnici zo 4. 
zasadnutia OZ konaného 30.06.2011, týkajúce sa IBV Biely vŕšok Budmerice. 
Vzniesol námietku k informácii starostu o zamietavom stanovisku MUDr. Holíkovej.  

 
 K bodu č. 17. – Návrh na uznesenie. 
 
Mgr. Růžena Bejdáková prečítala návrhy na uznesenia. 
 
K bodu č. 18. – Záver.  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta. Poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a zaželal príjemné prežitie sviatkov. 
 
 Jozef Savkuliak v. r.    
  starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ zápisnice:  Ing. Blanka Gbelská v. r. 
  
Overovatelia zápisnice: Roman Botťánek v. r. 
                                       Ing. Dušan Tomašovič v. r.                                       
 
 
 
 
 


