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Zasadnutie 2014/08 dňa 30.09.2014   
Uznesenie č. 2014/08-01
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 01

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa,
schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo volí    
za členov návrhovej komisie poslancov: p.p. Takáčová, Rigo, Georgiev
starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov: p.p. Németh, Jánošík
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
program rokovania podľa pozvánky
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Hlasovanie: prítomní: 9  za: 7 proti: 0 zdržal sa: 2

Uznesenie č. 2014/08-02
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 02

Kontrola plnenia uznesení a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho OZ
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2014/08-03
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 03

Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zmenu rozpočtu obce nasledovne:
príjmové finančné operácie
zapojenie rezervného fondu navýšenie o 169 249,- €
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Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 2014/08-04
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 04

Územný plán obce Dunajská Lužná, zmeny a doplnky č. 02/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky podľa    
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   § 25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku/stavebný

   zákon/ v znení neskorších predpisov č. j. A/2014/22029 zo dňa 22.04.2014

   k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN obce Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky

   č.02/2013.

POVINNÉ
INFORMÁCIE
2013
SADZOBNÍK
POPLATKOV
KOMISIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
OBECNÁ RADA

2. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Dunajská Lužná
–

    Zmeny a doplnky č. 02/2013.

HLAVNÝ
KONTROLÓR

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 7 proti: 1 zdržal sa: 1

ROZPOČET

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

PRÁVNE PREDPISY
OBCE

1. Územný plán obce Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky č. 02/2013
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce

   Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky č. 02/2013

ÚRADNÉ HODINY
07:30 –
Po:
11:30

12:30 –
15:30

St:

07:30 –
11:30

12:30 –
16:30

Pi:

07:30 –
12:00

3. VZN obce Dunajská Lužná č. 6/2014 zo dňa 30.09.2014, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Dunajská Lužná –
Zmeny a doplnky č. 02/2013 s účinnosťou od 16.10.2014.
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 6  proti: 1 zdržal sa: 2

-

Obedná prestávka: 11:30 –
12:30

Uznesenie č. 2014/08-05
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 05

AKTUÁLNE POČASIE
Dunajská
Lužná

Žiadosť o odkúpenie podielu z pozemku KN-E, p. č. 196, k. ú. Nové Košariská(č. j.
2926/2013, Dagmar Rigová, D. Lužná)

20:17 CET

15°C

Dnes

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

21°/11°

Počasie Dunajská Lužná
Pridať na svoj web

NÁVŠTEVNOSŤ
ON LINE: 5
DNES: 306
TÝŽDEŇ: 677
CELKOM: 21809

odpredaj podielu z podielu na pozemku KN-E, parcela číslo 196 o výmere 1253 m2,
druh pozemku – orná pôda, katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská
Lužná, okres Senec, LV 1738, vo veľkosti 1798/17542 čo predstavuje výmeru 128 m2,
za cenu
10 €/m2, pre Dagmar Rigovú, Zámočnícka 27/99, 900 42 Dunajská Lužná.
Predaj sa vykoná podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Poplatky spojené s návrhom na vklad hradí kupujúci.
Hlasovanie: prítomní: 8 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1

Uznesenie č. 2014/08-06

Bod programu č. 06
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zo dňa 30.09.2014

Žiadosť o súhlas na prenájom pozemku KN-C, parcela číslo 172/7, k.ú. Nové
Košariská (č. j. 1817,3039/2014, Ladislav Šárközi, D. Lužná)
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
prenájom pozemku KN-C, parcela číslo 172/7 o výmere 222 m2, druh pozemku –
záhrady, katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec, LV
740, priamym prenájmom, za podmienok –
minimálna suma za prenájom 3 €/m2/rok,
doba prenájmu – na dobu neurčitú,
výpovedná lehota 3 mesiace, v prípade realizácie investičného zámeru –
výstavba komunikácie okamžitá výpoveď
zákaz akejkoľvek výstavby na predmetnom pozemku,
zámer využitia pozemku – záhrada, rekreácia
zriadenie práva prechodu a prejazdu traktorom a technikou potrebnou
na obrábanie pôdy pre vlastníkov pozemkov KN-C parcela číslo 172/1, 172/2
a 172/3, katastrálne územie Nové Košariská pre Ladislava Šárköziho,
Kováčska 64/27, Dunajská Lužná
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 4

Uznesenie č. 2014/08-07
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 07

Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch KN-C parcela
číslo 180/37 a 180/7, k.ú. Jánošíková - priznanie práva zriadenia a uloženia
elektroenergetických zariadení (č. j. 2834/2014, Západoslov. distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien, predmetom
ktorých je povinnosť strpieť –
a. zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby
a jej odstránenie
c. vstup prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu
povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b)na nehnuteľnostiach
pozemkoch KN-C, parcela číslo 180/7 o výmere 1288 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria a parcela číslo 180/37 o výmere 2368 m2, druh
pozemku – orná pôda, LV 740, katastrálne územie Jánošíková, obec
Dunajská Lužná, okres Senec, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.,
Bratislava. Vecné bremeno uvedené v bode a) a v bode b) sa vzťahuje
na časť nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v GP, ktorý na vlastné náklady
zabezpečí budúci oprávnený, vecné bremeno uvedené v bode c) sa vzťahuje
na celú zaťaženú nehnuteľnosť. Vecné bremená sa zriaďujú na dobu
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neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 4 €/meter dĺžky trasy elektrického
vedenia v extraviláne a 22 €/meter dĺžky trasy elektrického vedenia
v intraviláne. Dĺžka trasy elektrického vedenia bude vymedzená GP.
Hlasovanie: prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2014/08-08
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 08

Žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C p. č. 209/2, k.ú. NK (č.j. 2616/2014, J. Hrajnoha,
DL)
Predkladateľ návrh stiahol z rokovania
Uznesenie č. 2014/08-09
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 09

Žiadosť o prevzatie obslužných komunikácií do vlastníctva obce – Šiding 2 p.č.
1118/213, 1118/317 k.ú. NK (Investori Kyščiak, Stoličná, Šmídová, Bartoš,
Bartošová, k č. 2712/2012, 2711/2012 po doložení podkladov – kolaudač. rozh.
z r. 2007 a určenie DZ z 30.05.2014)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. odkúpenie pozemkov KN-C, parcela číslo 1118/213 o výmere 6131 m2, druh
pozemku – ostatná plocha a parcela číslo 1118/317 o výmere 223 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Nové Košariská,
obec Dunajská Lužná, okres Senec, LV 1898, za cenu 1 € za celý predmet
prevodu.
            Poplatky spojené s návrhom na vklad hradí kupujúci.
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
2. odkúpenie stavby – verejnej miestnej obslužnej komunikácie typu C3,
postavenej na pozemkoch KN-C, parcela číslo 1118/213 a 1118/317,
katastrálne územie Nové Košariská, ktorá bola skolaudovaná rozhodnutím
č. 3260-254-DL-07-Haj dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť
11.10.2010, za cenu 1 € za celý predmet prevodu.   
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2014/08-10
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 10

Žiadosť o predĺženie otváracích hodín v prevádzke PLAY CAFE – Sport Bar
(č. j. 2812/2014, PLAY CAFE GROUP, s.r.o., BA)
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
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s predĺžením otváracích hodín v prevádzke PLAY CAFE – Sport Bar, Orechová 60,
900 42 Dunajská Lužná, každodenne do 02.00 h. s platnosťou od 01.01.2015 na dobu
určitú 2 mesiace a po jej uplynutí v prípade bezproblémového chodu prevádzky
na dobu neurčitú.
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2014/08-11
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 11

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska ku stavbe „Spracovanie a balenie včelích
produktov“ (č.j. 2512/2014, Ing. R. Daabous)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zámer stavby na spracovanie a balenie včelích produktov v zmysle platného UPN obce
DL   na pozemkoch KN-C parcela číslo 227/31 a 227/42, katastrálne územie Nová
Lipnica, s podmienkou zabezpečenia dostatočného počtu parkovacích miest
a prístupovej komunikácie
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2014/08-12
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 12

Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch KN-C parcela číslo
73/1 a 73/2, k.ú. Nové Košariská - priznanie práva zriadenia a uloženia
elektroenergetických zariadení v prospech: Západoslov. Distribučná, a.s., Bratislava
(č.j. 2119/2014, Libris Urbis, s.r.o., Palackého 3477, Trenčín)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien, predmetom
ktorých je povinnosť strpieť –
a. zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie

 a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie
c. vstup prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými

 prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu
povolenej

 činnosti a činností uvedených v bode a) a b)na nehnuteľnostiach pozemkoch
KN-C, parcela číslo 73/1 o výmere 914 m2, druh pozemku – orná pôda
a parcela číslo 73/2 o výmere 2402 m2, druh pozemku – orná pôda, LV 740,
katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec,
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava. Vecné bremeno
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uvedené v bode a) a v bode b) sa vzťahuje na časť nehnuteľnosti v rozsahu
vyznačenom v GP, ktorý na vlastné náklady zabezpečí budúci oprávnený,
vecné bremeno uvedené v bode c) sa vzťahuje na celú zaťaženú
nehnuteľnosť. Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú, za jednorazovú
odplatu vo výške 4 €/meter dĺžky trasy elektrického vedenia v extraviláne
a 22 €/meter dĺžky trasy elektrického vedenia v intraviláne. Dĺžka trasy
elektrického vedenia bude vymedzená GP.

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2014/08-13
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 13

Predkupné právo p.č. 1112/32, 1112/67, 1112/63 k.ú. NK (č.j. 2086/2014, Kmeťová
E., BA)
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí
so vzdaním sa predkupného práva na podiely na pozemkoch KN-C parcela číslo
1112/63 o výmere 2733 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcela
číslo 1112/32 o výmere 108 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcela
číslo 1112/67 o výmere 60 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec LV 2358,
o veľkosti 1573/2900, na základe žiadosti p. Kmeťovej
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 2

Uznesenie č. 2014/08-14
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 14

Mikroregión Pridunajsko – Sociálny taxík, vyhodnotenie za 1. polrok 2014 (Omapo o.z.,
2419/2014)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
vyhodnotenie činnosti sociálneho taxíka Mikroregiónu Pridunajsko za 1. polrok 2014
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9  proti: 0   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2014/08-15
zo dňa 30.09.2014

Bod programu č. 15
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Rôzne
Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. OcÚ pokosiť bikrosovú dráhu a vyčistiť celé okolie a pokosiť hrádzu
od križovatky Smreková po križovatku Mariánska.
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0
2. obci ako zriaďovateľovi školských zariadení a predškolských zariadení
na území obce Dunajská Lužná, vypracovať záväzné nariadenie pre
prijímanie žiakov do školských a predškolských zariadení tak, aby bolo
zrejmé, že na prijatie žiaka je potrebný súhlas oboch rodičov – zákonných
zástupcov, respektíve súdom vydané právoplatné rozhodnutie o právnom
úkone vo veci v takom prípade, keď sa rodičia, respektíve zákonní
zástupcovia maloletých nevedia na prijatí žiaka podľa § 35 zákona o rodine
č. 36/2005 Zb.z. dohodnúť. Zároveň, v rámci zákona o správnom konaní
č. 71/1967 o prijatí, či neprijatí žiaka do školského zariadenia, bude doručené
všetkým účastníkom správneho konania. Toto nariadenie zapracovať do VZN
obce s platnosťou od 1.1.2015.
Hlasovanie: prítomní:   za: proti:   zdržal sa:
3. pripraviť návrh na vydanie volebného spravodaja do komunálnych volieb
2014 podľa podmienok z predchádzajúcich komunálnych volieb
2010. Náklady na výrobu a distribúciu sa rozpočítajú pomernou časťou medzi
jednotlivých kandidátov podľa rozsahu príspevku. Zverejniť spravodaj
na stránke obce.
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9  proti: 0 zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo odporúča
starostovi obce v čo najkratšom realizovať opatrenia na „Malej Košariskej ul.“
na základe schválenej dokumentácie.
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené dňa 30.09.2014 o 21:50 h.
Návrhová komisia:
Ing. Eva Takáčová v.r.
Ivan Georgiev v.r.
Róbert Rigó
                                                                                                     
Štefan Jurčík

                                  
                                                                    
starosta v.r.
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