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ktoré sa konalo dňa 30.01.2019 
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Prítomní: Ing. Richard Nimsch, František Kujan, JUDr. Jozef Kovarík, Marek Kalivoda, Bc. 
Jozefína Fábiková, Ing. Robert Pernička, Ing. Roman Masopust, Silvia Repáňová, MUDr. 
Boris Chynoranský, Ján Hýll, Jozef Richveis 
 
Prizvaní: Iveta Studeničová, Ing. Ján Ridzik 
Overovatelia zápisnice: JUDr. Jozef Kovarík, Silvia Repáňová 
Ospravedlnená: Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. 
Zasadnutia sa zúčastnilo 10 poslancov, poslankyňa p. Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., sa 
ospravedlnila. 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 10 prítomných 
poslancov, proti 0, zdržali sa hlasovania 0.  Starosta navrhol zloženie návrhovej komisie: 
Marek Kalivoda, Ing. Robert Pernička, Jozef Richveis. Za predložený návrh hlasovalo 10 
prítomných poslancov, proti 0, zdržali hlasovania 0.  
Overovateľmi zápisnice boli určení: JUDr. Jozef Kovarík, Silvia Repáňová, za zapisovateľku 
Iveta Studeničová. 
 
Program : 
  

1. Otvorenie, kontrola uznesení 
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
3. Návrh rozpočtu pre rok 2019 a 2020 – 2021 
4. Rôzne 

 5. Diskusia 
6. Schválenie uznesení a záver 
 
 

1. Otvorenie 
 
 
Rokovanie otvoril a viedol Ing. Richard Nimsch, starosta obce.  
 

2. Voľba mandátovej a volebnej komisie 
Voľbu mandátovej a volebnej komisie viedol starosta obce. Za členov mandátovej komisie 
boli zvolení: Bc. Jozefína Fábiková, František Kujan. 
Za členov mandátovej komisie hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
Za členov volebnej komisie boli zvolení: MUDr. Boris Chynoranský, Ing. Roman Masopust. 
Za členov volebnej komisie hlasovalo 10 prítomných poslancov. 
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    Uznesenie č. 1/2019 
Obecné zastupiteľstvo volí členov:  
Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky:  
 a) Z radov poslancov Ing. Roman Masopust, Ján Hýll 
 
 b) Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Ing.Tomáš Michálek, Marián Lukáček, 
Ing. Tomáš Jurkovič, Ing. Ivan Hollý, PhD., Štefan Jurkovič  
 
 c) Zapisovateľka Dana Gáborová 
  
Komisie pre financie a obecný majetok:  
 a) Z radov poslancov Marek Kalivoda 
 b) Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Mgr. Tomáš Richveis, Ing. Peter 
Bartošek, Miroslav Repáň  
 
 c) Zapisovateľka Ľudmila Majzúnová 
  
Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia:  
 a) Z radov poslancov František Kujan 
 
 b) Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Jozefa Janečková, Marián Lukáček, Ing. 
Alexandra Horecká 
 
 c) Zapisovateľ Mgr. Tomáš Richveis 
 
Komisie pre kultúru, šport a školstvo:  
 a) Z radov poslancov JUDr. Jozef Kovarík, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., Silvia Repáňová 
 
 b) Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Marcel Bulla, Jozef Hlavenka, Bc. Andrej 
Hujsa, Ing. arch. Lenka Masopustová, Mgr. Lukáš Richveis, Svetlana Valachovičová, Mgr. Pavol 
Vrablec PhD., 
 
 c) Zapisovateľka Valéria Micháleková 
 
Komisie pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť:  
 a) Z radov poslancov   
 
 b) Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Marta Bordáková, Bc. Soňa Košická, 
Jindřiška Balážová, Magdaléna Kujanová, Marta Iserová, Jozef Hlavenka, Anna Michálková, František 
Kleinedler 
 
 c) Zapisovateľka Ľubica Kunáková 
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Spoločensko-kultúrny aktív:  
 a) Z radov poslancov Ján Hýll 
  
 b) Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Mgr. Oľga Kovačovská, Mgr. Margita 
Walterová, Jana Hýllová, Martina Černá 
 
 c) Zapisovateľka Ľubica Kunáková 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
3. Návrh rozpočtu pre rok 2019 a pre roky 2020 – 2021 
 
Poslanci v materiáloch obdržali návrh rozpočtu pre rok 2019 a pre roky 2020 – 2021. Starosta 
obce predložil návrh rozpočtu, ktorý sa skladá z 12 programov, bežný rozpočet je prebytkový. 
Programový rozpočet bol zostavený v súlade s právnymi normami, návrh rozpočtu bol 
spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie. 
Sumarizácia:  
 
Bežné príjmy spolu:   2.189.022,-  
Bežné výdavky spolu:   2.187.968,-  
Prebytok bežného rozpočtu:         1.054,-  
Kapitálové príjmy:   1.000,-  
Kapitálové výdavky:   261.825,-  
Schodok kapitálového rozpočtu: 260.825,-  
Schodok, prebytok:   259.771,-  
Prevod z rezervného fondu:      260.825,- 
 
Pán starosta podrobne vysvetlil poslancom programový rozpočet. Zároveň upozornil na 
zmeny v rozpočte. Od 01.01.2019 nastalo veľa zmien, ktoré bolo potrebné zapracovať do 
návrhu programového rozpočtu.   
 
 

Uznesenie č. 2/2019  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce Veľké Leváre pre rok 2019 s úpravami. 
Bežné príjmy: 

Daňové príjmy, daň z nehnuteľnosti, položka č. 5: zvýšenie na 128.000,-€,  
Daň za psa, položka č. 7: zvýšenie na 2.200,-€ 
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, položka č. 9: zvýšenie na 74.500,-€ 
Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb, položka č. 19: zvýšenie na 79.000,-€ 
Bežné výdavky: 

Program č. 2, položka 31, Palivo: zníženie na 1.200,-€ 
Program č. 2, položka č. 32, Servis, údržba, parkovné, poistka: zníženie na 1.000,-€ 
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Program č. 5. položka č. 7 -Štúdia odpadových vôd: vypustená položka 0,-€ 
Program č. 6: položka č. 5, Traktor: zníženie na 28.500,-€ 
Program č. 8. položka č. 25, Dotácie TJ: znížená na 20.000,-€ 
Program č. 9. položka č. 16, Územné rozhodovanie a stav. poriadok, Kofinancovanie Modernizácia 
odb. učební – vytvorenie novej položky 7.000,-€ 
Program č. 9, položka č. 17, Územné rozhodovanie a stav. poriadok, Kofinancovanie Zvýšenie 
kapacity MŠ – vytvorenienovej položky – 16.725,-€ 
Program č. 10, položka č. 16, Opatrovateľská služba, mzdy – zvýšenie na 42.000,-€ 
Program č. 10, položka č. 17, Opatrovateľská služba, odvody do poisťovní – zvýšenie na 14.100,-€ 
Program č. 11, položka č. 4, Administratíva, mzdy, platy – zvýšenie na 225.000,-€ 
Program č. 11, položka č. 5, Administratíva, poistné, odvody do poisťovní: zvýšenie na 75.500,-€ 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

Uznesenie č. 3/2019  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Programový rozpočet obce Veľké Leváre pre roky 2020-
2021. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
4. Rôzne  
4.1 Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na rok 2019 a pre roky 2020 
– 2021 
 
Hlavný kontrolór predložil na zasadnutie OZ stanovisko k návrhu programového rozpočtu na rok 
2019 a pre roky 2020 – 2021 a doporučuje schváliť návrh rozpočtu. 
 

Uznesenie č. 4/2019  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu 
pre rok 2019 a pre roky 2020 – 2021. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.3 Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre za rok 2018  
 
Hlavný kontrolór obce Veľké Leváre predložil na zasadnutie Správu o činnosti za rok 2018.  
 

Uznesenie č. 5/2019  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľké 
Leváre za rok 2018. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.4 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. r. 
2017/2018  
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Riaditeľka základnej školy predložila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2017/2018. Uvedená správa je zverejnená na webovej stránke ZŠ – 
www.zasvlevare.edupage.org. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj p. riaditeľka 
ZŠ s MŠ, ktorá prítomných poslancov informovala o výchovno-vzdelávacej činnosti. Zároveň p. 
riaditeľka požiadala o pomoc pri financovaní vymaľovania a opravy strechy. 
Poslanec p. Hýll sa informoval ako je to s krúžkami v škole a či by bol záujem o stolno-tenisový 
krúžok. Pani riaditeľka bola nadšená, zistí záujem detí a následne bude zastupiteľstvo informovať. 
 

Uznesenie č. 6/2019  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za šk. r. 2017/2018. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.5 Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.  
 
Spoločnosť Prima banka Slovensko a.s. ponúkla odkúpenie akcií, ktoré vlastní obec v celkovej 
výške 45 030,- € v termíne do 28.02.2019.  
 

Uznesenie č. 7/2019  
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odkúpením 79 akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. v 
celkovej sume 45 030,- €. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.6 Žiadosť o poskytnutie príspevku – Boxingclub Veľké Leváre  
 
Občianske združenie Boxingclub Veľké Leváre požiadalo o poskytnutie finančného 
príspevku.Informácia o poskytnutí bude zaslaná písomnou formou. 
 
4.7 Žiadosť o poskytnutie príspevku – Rímskokatolícka cirkev, Veľké Leváre 
 
Rímskokatolícka cirkev požiadala o poskytnutie príspevku na obnovu kultúrnej pamiatky – 
Rímskokatolíckeho kostola Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch. Informácia o poskytnutí 
bude zaslaná písomnou formou. 
 
4.8 Žiadosť o poskytnutie príspevku – Evanjelický a.v. farský úrad  
 
Evanjelický a.v. farský úrad požiadal opätovne o vyjadrenie sa k žiadosti o opravu obvodového 
múru na evanjelickom cintoríne a inštaláciu kamerového systému pred evanjelickým kostolom. 
Informácia o poskytnutí bude zaslaná písomnou formou. 
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4.9 Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Veľké Leváre – žiadosť o 
poskytnutie dotácie  
 
Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Veľké Leváre požiadala o poskytnutie 
finančného príspevku na činnosť organizácie.Informácia o poskytnutí bude zaslaná písomnou 
formou. 
 
4.10 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku - OZ Leváranky 
 
Občianske združenie Leváranky požiadalo o poskytnutie finančného príspevku na činnosť 
novovzniknutého združenia. Informácia o poskytnutí bude zaslaná písomnou formou. 
 
4.11 Žiadosť o inštalácia kamery pre evanjelickým kostolom – Evanjelický a. v. farský úrad 
Veľké Leváre 
 
Evanjelický a.v. farský úrad vo Veľkých Levároch požiadal o inštaláciu kamery pred 
evanjelickým kostolom.Informácia o poskytnutí bude zaslaná písomnou formou. 
 
4.12 Žiadosť o opravu múru evanjelického cintorína – Evanjelický a. v. farský úrad, Veľké 
Leváre 
 
Evanjelický a. v. farský úrad vo Veľkých Levároch požiadal o poskytnutie dotácie na opravu 
obvodového múru evanjelického cintorína. Informácia o poskytnutí bude zaslaná písomnou 
formou. 
 
4.13 Peter Pašteka a Henrieta Pašteková, Veľké Leváre 1112 – žiadosť o výmenu pozemkov 
 
P. Peter Pašteka s manželkou Henrietou požiadali o výmenu pozemkov, konkrétne parcela Reg. 
„C“ 10182 a 10188. Na výmenu ponúka pozemok Reg. „C“ parcela č. 11486, ktorý sa nachádza 
pri hlavnej ceste na železničnú stanicu oproti zbernému dvoru.  
 

Uznesenie č. 8/2019  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Petra Pašteku s manželkou Henrietou, bytom 
Veľké Leváre č. 1112 o výmenu pozemku parcela Reg. C“ č. 11486 za pozemky vo vlastníctve obce 
parcela Reg. „C“ č. 10182 a 10188. Obecné zastupiteľstvo sa bude žiadosťou opätovne zaoberať na 
riadnom zasadnutí v mesiaci marec 2019. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.14 Ing. Nikolaj Nechev, Jana Neševová, Veľké Leváre 912 – informácia o navážaní odpadu  
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P. Ing. Nechav a p. Neševová zaslali list pre obecné zastupiteľstvo – informáciu o navážaní 
odpadu na dvore č. 913.  
 

Uznesenie č. 9/2019  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. Ing. Nikolaja Nechceva a p. Jany Neševovej, 
bytom Veľké Leváre č. 912 o navážaní odpadu na dvore č. 913. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.15 Margita Reitmaierová, Veľké Leváre 590 – Stanovisko k cenovej ponuke na odpredaj 
pozemku  
 
P. Reitmaierová, po prehodnotení ponuky na základe osobného stretnutia s p. starostom navrhla 
zníženú cenu za odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza pod miestnou komunikáciou za cenu 20,-€.  
 

Uznesenie č. 10/2019 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Margity Reitmaierovej, bytom Veľké Leváre č. 590 
o odpredaj pozemku parcela č. 308/562 o výmere 170 m2, zapísaného na LV č. 3342. Obecné 
zastupiteľstvo sa bude žiadosťou opätovne zaoberať na riadnom zasadnutí v mesiaci marec 2019. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.16 Návrh poplatkov v kultúrnom dome 
 
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa predkladá návrh zvýšenie poplatkov v kultúrnom 
dome.  
Pôvodné poplatky:  
Oslava, svadba – 100,-€  
Kar – 50,- €  
Koncerty – 150,- €  
Zábava – 250,- €  
Predložený návrh:  
Oslava, svadba – 150,-€ (prevzatie priestorov od piatka 9,30 hod. do pondelka 9,30 hod., za každý 
ďalší deň 50,-€)  
Kar – 70,- €  
Zábava 250,- € až 300,-€  
Koncerty – návrh 4 až 5% z celkovej sumy predaných lístkov  
 

Uznesenie č. 11/2019  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku poplatkov za užívanie kultúrneho domu v platnosti od 
01.02.2019:  
Oslava, svadba:150,- € (prevzatie priestorov od piatka 9,30 hod. do pondelka 9,30 hod, za každý ďalší 
deň 50,- €) 
Kar:70,- € 
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Zábava:250,- € (pri prenájme priestorov obec môže požadovať zloženie kaucie vo výške 1.000,- €) 
Koncerty 5% z celkovej sumy, minimálne však 150,- € 
Predajné akcie: 7,-€/hod. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.17 Dofinancovanie príspevku na stravovanie detí v predškolskom veku v školskej jedálni 
pri MŠ na jedlo v čase ich pobytu v materskej škole 
 
Pán starosta predložil na zasadnutie OZ návrh na dofinancovanie príspevku na stravovanie detí 
počas pobytu v MŠ. Dofinancovanie sa týka 34 detí v predškolskom veku. (250 dní x 34 detí x 
0,07 € = 595,-€). ) Stravné pre deti v predškolskom veku je schválené VZN vo výške 1,27 €, 
štátom schválená dotácia vo výške 1,20 €, rozdiel predstavuje 0,07 € na 1 dieťa.  
 

Uznesenie č. 12/2019  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím dotácie na úhradu príspevku pre deti v predškolskom 
veku pri Základnej škole s materskou školou, Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre pre rok 2019 vo 
výške 595,- €. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.18 Ustanovenie sobášiaceho poslanca  
 
Obecné zastupiteľstvo navrhne ďalšieho sobášiaceho z radu poslancov.  
 

Uznesenie č. 13/2019  
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine schvaľuje poverenie 
sobášiaceho poslanca pre toto volebné obdobie p. Jána Hýlla. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.19 Zdenko Baláž s manželkou Ruženou, Veľké Leváre č. 371 – žiadosť o poskytnutie dotácie  
 
Pán Zdenko Baláž s manželkou Ruženou požiadal o poskytnutie dotácie na opravu strechy z dôvodu 
vzniknutého požiaru na ich rodinnom dome.  
 

Uznesenie č. 14/2019  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím dotácie p. Zdenkovi Balážovi s manželkou Ruženou, 
Veľké Leváre č. 371 na opravu strechy vo výške 331,- €. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 0 poslancov, proti 7 poslancov (František Kujan, Silvia Repáňová, Ing. 
Robert Pernička, Bc. Jozefína Fábiková, Marek Kalivoda, Ing. Roman Masopust, JUDr. Jozef 
Kovarík), zdržal sa 3 poslanci ( Jozef Richveis, MUDr. Boris Chynoranský, Ján Hýll). 
 
4.20 Informácia pána starostu o realizácii v obci  
 
Pán starosta na zasadnutí informoval poslancov OZ o realizácii v našej obci. 
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Pán starosta informoval poslancov: 
1. Kanalizácia – je podaná žaloba na Ministerstvo životného prostredia  
2. Stočné – peniaze vyberá obec, založiť združenie, ktoré by to riešilo 
3. Osvetlenie v základnej škole v telocvični – zrealizované z ušetrených financií v decembri 2018 
4. ul. Závodská – prepadnutie cesty (je potrebné sa týmto zaoberať) 
5. Veľké spotreba energií na obecných budovách (postupne budú prebiehať rekonštrukcie a zateplenie) 
6. Obec má vypracovanú novú smernicu o VO 
7. Rokovania ohľadom odpadov – váženie popolníc (riešiť v rámci Združenia Enviropark Pomoravie) 
8. Projekt Cyklotrasa – momentálne prebieha doplňovačka (rokovanie so ŽSR) 
9. Domov sociálnych služieb – pôvodná žiadosť nenapĺňa komunitný charakter, urobíme mierne 
stavebné úpravy 
10. Stretnutie so zástupcami Univerzitnej nemocnice Bratislava – úspešné stretnutie p. starostu s p 
riaditeľkou UNB ohľadom kaštieľa 
11. Pána starostu navrhlo BSK do výberovej komisie na posudzovanie projektov 
12. Vytvorenie novej webovej stránky 
13. Nákup nového malotraktora 
 
 

Uznesenie č. 15/2019 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu pána starostu o realizácii v obci Veľké Leváre. 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

5. Diskusia: 
 
Poslanec p. Richveis sa informoval ohľadom parkovania kamiónov pri spoločnosti DIMAR. 
Odpovedal starosta: bude sa snažiť komunikovať so zástupcom spoločnosti. 
Diskusia občanov: 
P. Ing. Hollý sa zapojil do diskusie: môže obec zapojiť do žiadosti pre získanie dotácie na 
kamerový systém aj kameru za kaštieľom? Odpovedal starosta: obec bude podávať žiadosť 
o poskytnutie dotácie, uvedenú lokalitu môžeme doplniť. 
Pán Pašteka sa informoval ohľadom priecestia na železničnej stanici. Odpovedal starosta: 
obec má záujem o zachovanie prejazdu cez železničné priecestie.  
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Starosta obce: 
 
Ing. Richard Nimsch 
 
Prednosta obce: 
 
Iveta Studeničová 



 
 
 
Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch, 
ktoré sa konalo dňa 30.01.2019 
________________________________________________________________
           
 
 
Overovatelia zápisnice:                                                         
 
JUDr. Jozef Kovarík 
 
Silvia Repáňová 
 


