Zápisnica z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch, ktoré sa
konalo dňa 12.12.2018

__________________________________________________________________________

Prítomní: Ing. Richard Nimsch, František Kujan, JUDr. Jozef Kovarík, Marek Kalivoda, Bc.
Jozefína Fábiková, Ing. Robert Pernička, Ing. Roman Masopust, Mgr. Zuzana Pucherová,
PhD., Silvia Repáňová, MUDr. Boris Chynoranský, Ján Hýll, Jozef Richveis
Prizvaní: Iveta Studeničová, Ing. Ján Ridzik
Overovatelia zápisnice: Mgr. Zuzana Pucherová PhD., Ján Hýll
Zasadnutia sa zúčastnilo 11 poslancov. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľké Leváre
bolo zvolané pozvánkami, prostredníctvom pozvánky vo vývesnej skrinke a vyhlásením
v miestnom rozhlase.
Rokovanie otvoril a viedol Ing. Richard Nimsch, starosta obce. Na úvod oboznámil
prítomných s programom rokovania. Za predložený návrh hlasovalo 11 prítomných
poslancov, proti 0, zdržali sa hlasovania 0. Starosta navrhol zloženie návrhovej komisie: Bc.
Jozefína Fábiková, František Kujan, MUDr. Boris Chynoranský. Za predložený návrh
hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržali hlasovania 0.
Overovateľmi zápisnice boli určení: Mgr. Zuzana Pucherová PhD., Ján Hýll, za zapisovateľku
Iveta Studeničová.
Program :
1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3. Voľba predsedov komisií
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesení a záver

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol Ing. Richard Nimsch, starosta obce.
Uznesenie č. 58/2018 - Ing. Ján Dobrovolský bol informovaný o prijatom uznesení
Uznesenie č. 59,60/2018 – p. Mário Orth bol informovaný o prijatom uznesení
Uznesenie č. 61/2018 – p. Peter Pašteka bol informovaný o prijatom uznesení
Uznesenie č. 62/2018 – p. Michal Kovačovský bol informovaný o prijatom uznesení
Uznesenie č. 63/2018 – p. Dušan Matúšek, p. Anežka Kapustová, p. Margita Walterová
a Daniela Matúšková
Uznesenie č. 64/2018 – spoločnosť STADCON bola informovaná o prijatom uznesení
Uznesenie č. 65/2018 – p. Vladimír Nikodém bol informovaný o prijatom uznesení
Uznesenie č. 66/2018 – p. Anna Repková bola informovaná o prijatom uznesení

Uznesenie č. 67/2018 – p. Alena Salayová bola informovaná o prijatom uznesení
Uznesenie č. 68/2018 – p. Roman Weinreb bol informovaný o prijatom uznesení
Uznesenie č. 69/2018 – p. Pavel Daniel bol informovaný o prijatom uznesení
Uznesenie č. 71/2018 – MOSRZ bola informovaná o prijatom uznesení
Uznesenie č. 73/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na
predchádzajúcich zasadnutiach.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

2. Voľba mandátovej a volebnej komisie
Voľbu mandátovej a volebnej komisie viedol starosta obce. Za členov mandátovej komisie
boli zvolení: JUDr. Jozef Kovarík, Ing. Roman Masopust.
Za členov mandátovej komisie hlasovalo 11 prítomných poslancov.
Za členov volebnej komisie boli zvolení: Ing. Robert Pernička, Jozef Richveis, Marek
Kalivoda.
Za členov volebnej komisie hlasovalo 11 prítomných poslancov.

3. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov
3.1 Obec má štatútom zriadené komisie:
- Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky
- Komisia pre financie a obecný majetok
- Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia
- Komisia pre kultúru, šport a školstvo
- Komisia pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť
- Spoločensko-kultúrny aktív

Starosta obce predniesol návrh na zvolenie predsedov jednotlivých komisií a viedol voľbu.
a) Za predsedu Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky bol
navrhnutý: p. František Kujan.
b) Za predsedu Komisie pre financie a obecný majetok bol navrhnutý: p. MUDr. Boris
Chynoranský.
c) Za predsedu Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia bol
navrhnutý p. Jozef Richveis.
d) Za predsedu Komisie pre kultúru, šport a školstvo bol navrhnutý p. Ing. Robert
Pernička.
e) Za predsedu Komisie pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť bola navrhnutá p.
Bc. Jozefína Fábiková.
f) Za predsedu Spoločensko-kultúrneho aktívu bol navrhnutý p. Marek Kalivoda.

Uznesenie č. 74/2018
Obecné zastupiteľstvo má zriadené komisie:
A. a to
a) Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky
b) Komisia pre financie a majetok
c) Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia
d) Komisia pre kultúru, šport a školstvo
e) Komisia pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť
f) Spoločensko-kultúrny aktív
B. volí
1) predsedu Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky: p.
Františka Kujana
2) predsedu Komisie pre financie a obecný majetok: p. MUDr. Borisa Chynoranského
3) predsedu Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: p. Jozefa
Richveisa
4) predsedu Komisie pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť: Bc. Jozefínu Fábikovú
5) predsedu Komisie pre kultúru, šport a školstvo: Ing. Roberta Perničku
6) predsedu Spoločensko-kultúrneho aktívu: Mareka Kalivodu
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

3.2 Ustanovenie sobášiaceho poslanca a ustanovenie sobášnych dní na Obecnom úrade
vo Veľkých Levároch
Doteraz boli uznesením č. 13/2007 zo dňa 27.12.2006 sobášne dni a hodiny na Obecnom
úrade vo Veľkých Levároch nasledovne:
Každý piatok od 14,00 hod. do 16,00 hod. a každú sobotu od 13,00 hod. do 18,00 hod.

Uznesenie č. 75/2018
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine schvaľuje
poverenie sobášiaceho poslanca pre toto volebné obdobie p. Mareka Kalivodu.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

Uznesenie č. 76/2018
Obecné zastupiteľstvo ustanovuje sobášne dni a hodiny na Obecnom úrade Veľké Leváre
nasledovne: Každý piatok od 14,00 hod. do 16,00 hod. a každú sobotu od 13,00 hod. do 18,00
hod.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

3.3 Voľba členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce
V zmysle ústavného zákona čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov majú obce povinnosť
zriadiť osobitnú komisiu zastupiteľstva – Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov obce. Zloženie komisie ustanovuje zákon. Komisia by mala byť zložená
len z poslancov, musí byť najmenej 3 členná, v komisii musí mať zastúpenie po jednom
zástupcovi každá politická strana alebo politické hnutie a nezávislí poslanci, ktorí boli zvolení
do obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 77/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce v zložení p. Bc. Jozefína Fábiková, p. MUDr. Boris Chynoranský, p.
František Kujan.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

3.4 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil návrh, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. (§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.)

Uznesenie č. 78/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca p. Ing. Romana Masopusta zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

3.5 Poverenie zástupcu starostu pre volebné obdobie 2019 -2022
Starosta obce predložil návrh na zástupcu starostu pre obec Veľké Leváre volebné obdobie r.
2019 – 2022.
Uznesenie č. 79/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie p. JUDr. Jozefa Kovaríka za zástupcu
starostu obce Veľké Leváre pre volebné obdobie r. 2019 – 2022.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

3.6 Určenie platu starostu
Právne postavenie a platové pomery starostu ustanovuje zákon č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov. Platové pomery starostu ustanovuje § 3 a § 4 citovaného

zákona. Podľa veľkosti sídla pre našu obec je stanovený plat starostu vo výške 2,41 súčinu
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Obecné zastupiteľstvo môže tento
plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. (priemerná mzda
za rok 2017 vo výške 954,-€)

Uznesenie č. 80/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesačný plat starostu p. Ing. Richarda Nimscha vo výške 2.989,- EUR.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
4. Rôzne
4.1 Plán práce OZ pre obdobie I. polrok 2019

Poslanci obdržali v materiáloch Plán práce OZ pre obdobie 1. polrok 2019. Starosta
predniesol návrh na zmenu pracovného zasadnutia, ktoré sa bude konať dňa 20.02.2019, ruší
sa termín 27.02.2019.
Uznesenie č. 81/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce OZ pre obdobie 1. polrok 2019.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
4.2 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre na obdobie
1. polrok 2019
Hlavný kontrolór predložil na zasadnutie OZ Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok
2019.
Uznesenie č. 82/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Veľké Leváre na obdobie 1. polrok 2019.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
4.3 Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Veľké Leváre č.
50/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole
Poslanci obdržali v materiáloch návrh Dodatku č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.
50/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole.

Uznesenie č. 83/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 50/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole.
Za prijaté uznesenie hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

4.4 Návrh VZN o miestnych daniach pre rok 2019
___________________________________________________________________________
Poslanci obdržali v materiáloch návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
pre rok 2019.
Uznesenie č. 84/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 60 o miestnych daniach pre
rok 2019.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
4.5 Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti pre rok 2019

Poslanci obdržali v materiáloch
z nehnuteľnosti pre rok 2019.

návrh

Všeobecne

záväzného

nariadenia

o dani

Uznesenie č. 85/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 66 o dani z nehnuteľnosti
pre rok 2019.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0.
4.6 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poslanci obdržali v materiáloch návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta obce informoval poslancov o zmene zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za
uloženie odpadu a Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb
poplatkov za uloženie odpadov s účinnosťou od 01.01.2019. Pomôcť nám môže len to, že
budeme lepšie separovať a zároveň sa budeme snažiť separovať čo najviac položiek, aby sme
mohli naplniť cieľ. Motivovať obyvateľov, zároveň ich ohodnotiť. Zvýšiť informovanosť
obyvateľov, zverejniť na webovej stránke, vyhlásením v miestnom rozhlase, vyrobiť letáky
o triedení separovaného odpadu.
Zároveň starosta informoval poslancov, že má záujem osloviť starostov v našom regióne,
minimálne v rámci Enviropark Pomoravie riešiť spoločne obstarávanie na odpady pre ďalšie
obdobie, určiť podmienky napr. váženie každej jednej popolnice. O predloženom návrhu
komunikoval aj so starostom obce Závod.
Síce separácia v našej obci každým rokom stúpa, ale žiaľ percento separovania je stále veľmi
nízke. Ak chceme predísť vysokým poplatkom, musíme separovať podstatne viac.

P. starosta zároveň predložil návrh na zvýšenie poplatku za drobný stavebný odpad v zbernom
dvore z 0,015 EUR na 0,020 EUR. Uvedené odôvodnil, aby obec prekryla náklady za vývoz
drobného stavebného odpadu.
P. starosta navrhol úpravu v návrhu VZN v texte str. 2, § 4 ods. c) pre fyzické osoby,
podnikateľov alebo právnické osoby.
Uznesenie č. 86/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s úpravami: str. 2, § 4 ods. c) pre
fyzické osoby, podnikateľov alebo právnické osoby, str. 3 § 4 ods. d) sadza poplatku za
drobné stavebné odpady je 0,020 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, zdržal sa 0, proti 0.

3. Diskusia:
P. starosta informoval poslancov o potrebe zaviesť kameru na zberný dvor. Po kolaudácii
urobiť prístavbu na separáciu bio odpadu. Zároveň informoval poslancov o stretnutí s p.
Plačkom. Dohodli sa, že p. starosta bude iniciovať stretnutie s projektantom, ktorý vypracoval
projektovú dokumentáciu na kanalizáciu. Zároveň sa zúčastnil aj stretnutia s Ing. Ščasným,
ktorý má návrh riešenia uvedeného problému.
Zároveň poslancov informoval, že sa zúčastnil stretnutia na BSK ohľadom projektu:
„Cyklotrasa malé Leváre – Veľké Leváre“, ktorý vyzerá sľubne, taktiež má informáciu, že
obec získa pozitívnu správu k projektu: „Zariadenie pre seniorov a denný stacionár“. Obec
dostala ponuku riešiť projekt na vybudovanie detských jasieľ.
P. starosta informoval poslancov o zmene zákona, povinná zimná údržba. Obec vlastní cca
12,50 km chodníkov, navrhol zakúpenie techniky. Momentálne sa riešia cenové ponuky.
Dohodnuté stretnutie ohľadom novej web stránky obce, aby bola čo najväčšia informovanosť
obyvateľov.
Vytvorená stránka na facebooku, postupne sa budú dopĺňať informácie.
Momentálne sa pripravuje rozpočet pre rok 2019, p. starosta vyzval poslancov na doplnenie
investícií. Rozpočet sa bude schvaľovať na riadnom zasadnutí v mesiaci január 2019.

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Starosta obce:
Ing. Richard Nimsch
Prednosta obce:
Iveta Studeničová
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Ján Hýll

