
 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 
Veľkých Levároch, ktoré sa konalo dňa 07.12.2018 

            
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Prítomní: Bc. Štefan Kudlička, Ing. Richard Nimsch, František Kujan, Marek Kalivoda, Bc. 
Jozefína Fábiková, Ing. Robert Pernička, MUDr. Boris Chynoranský, JUDr. Jozef Kovarík, 
Ing. Roman Masopust, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., Ján Hýll, Silvia Repáňová, Jozef 
Richveis 
  
 
Prizvaní: Iveta Studeničová, Ing. Ján Ridzik 
Overovatelia zápisnice: František Kujan, Bc. Jozefína Fábiková 
Návrhová komisia: MUDr. Boris Chynoranský, JUDr. Jozef Kovarík, Silvia Repáňová 
 
Zasadnutia sa zúčastnilo 11 poslancov. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
Veľké Leváre bolo zvolané pozvánkami, prostredníctvom pozvánky vo vývesnej skrinke 
a vyhlásením v miestnom rozhlase. 
 
 Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolené vo voľbách dňa 
10.11.2018 zvolal starosta podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Rokovanie 
otvoril a viedol Bc. Štefan Kudlička, starosta obce. Na úvod oboznámil prítomných 
s programom rokovania. 
 Overovateľmi zápisnice boli určení: František Kujan, Bc. Jozefína Fábiková, za 
zapisovateľku Iveta Studeničová. 
 
 
Program : 
               

1. Úvodné náležitosti 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie  
    osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného  
    zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zastupiteľstva 
e) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie novozvoleného starostu 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Rôzne 
4. Diskusia 
5. Schválenie uznesení 

    
 



 

 

1. Otvorenie 
 
 
Rokovanie otvoril a viedol Bc. Štefan Kudlička, starosta obce.  
 
1 b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku bola určená Iveta Studeničová, za overovateľov zápisnice boli určení: 
František Kujan, Bc. Jozefína Fábiková 
 
1 c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
(podpredseda miestnej volebnej komisie p. Valéria Micháleková) 
O priebehu výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 
podala informáciu podpredsedníčka miestnej volebnej komisie p. Valéria Micháleková. 
V obci bol utvorený 1 volebný obvod a 3 volebné okrsky. Z 3067 zapísaných v zozname 
voličov sa volieb zúčastnilo 1608, počet platných lístkov odovzdaných pre voľby poslancov 
obecného zastupiteľstva 1536, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 
starostu obce 1587. Za starostu obce bol v týchto voľbách zvolený p. Ing. Richard Nimsch 
s počtom získaných hlasov 647. za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: JUDr. 
Jozef Kovarík (815), Ing. Robert Pernička (715), MUDr. Boris Chynoranský (706), Marek 
Kalivoda (623), František Kujan (608), Ing. Roman Masopust (547), Ján Hýll (536), Bc. 
Jozefína Fábiková (490), Silvia Repáňová (489), Jozef Richveis (461), Mgr. Zuzana 
Pucherová, PhD., (429). 
 
1 d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
Starosta obce zložil sľub v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších 
predpisov 
Text sľubu znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 
povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky: Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem 
pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia.“  
Novozvolený starosta potvrdil zloženie sľubu podpisom.  
 
1 e) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
Text sľubu znie:  „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 
povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcii 
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia. 

Poslanci potvrdili zloženie sľubu podpisom. 
 
1 f) Vystúpenie novozvoleného starostu 
Starosta obce p. Ing. Richard Nimsch vo svojom vystúpení poďakoval miestnej volebnej 
komisii za odvedenú prácu počas volieb. Vyzdvihol spoluprácu pri predávaní pracovnej 
agendy s p. Bc. Štefanom Kudličkom. Zároveň zablahoželal poslancom Obecného 
zastupiteľstva k ich zvoleniu a vyslovil presvedčenie, že budú postupne plniť program, ktorý 
si vytýčili. Poďakoval všetkým voličom, ktorí ho podporili v jeho kandidatúre na post starostu 
obce.  
 
 



 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Po zložení sľubu starosta obce prevzal vedenie rokovania ustanovujúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva starosta obce p. Ing. Richard Nimsch. Starosta obce predložil 
obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania. 
 
    Uznesenie č. 1/2018 
Obecné zastupiteľstvo: 
A) b e r i e   n a    v e d o m i e 

 
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 
2. vystúpenie novozvoleného starostu, 

 
B) k o n š t a t u j e,   ž e 

 
1. novozvolený starosta obce p. Ing. Richard Nimsch zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce, 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Bc. Jozefína Fábiková, Ján Hýll, 

MUDr. Boris Chynoranský, Marek Kalivoda, JUDr. Jozef Kovarík, 
František Kujan, Ing. Roman Masopust, Ing. Robert Pernička, Mgr. 
Zuzana Pucherová, PhD., Silvia Repáňová, Jozef Richveis  zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 
 

 
3. Záver 

 
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Starosta obce: 
 
Ing. Richard Nimsch 
 
Prednosta obce: 
 
Iveta Studeničová 
 
 
Overovatelia zápisnice:                                                         
 
František Kujan 
 
Bc. Jozefína Fábiková 
 


