
  

Starosta obce Veľké Leváre 

____________________________________________________________  
 
Veľké Leváre dňa 18. 02. 2022 

 
V súlade s § 12 a § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a § 2 rokovacieho poriadku 
Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch 
 

 
zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

 

v stredu 23. 02. 2022 o 18,00 hod. 
 
Zasadanie sa uskutoční vo veľkej zasadačke obecného úradu Veľké Leváre. 
Program:    
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv 

3.1. Juraj Marík – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
3.2. Emília Hurbanová a Jana Gúthová - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
3.3. Viera Vávrová – schválenie zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
3.4. Roman Pavelka – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
3.5. Miroslav Krňa – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
3.6. JUDr. Stanislav Vilém, Marek Vozár a Marián Beňadik zmena v GP 
3.7. Zuzana Harculová Fialová – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
3.8. Viera Michálková – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
3.9. Ivana a Andrea Oláhová, Andrea Cabajová, Ján Hyka - žiadosť o odkúpenie z obecného 

pozemku 
3.10. Jozef Lukáček s manž. Bertou – žiadosť o zámenu s obecným pozemkom 
3.11. Corin 33 s.r.o  – prerokovanie návrhu na prenájom/odpredaj obecného pozemku 
3.12. Návrh prenájmu pozemku vo vlastníctve štátu v okolí bytových domov č. 610 a 611 a návrh 

na jeho odkúpenie do majetku obce 
3.13. Odkúpenie pozemku vo vlastníctve štátu (parc. reg C č. 268) do vlastníctva obce 
3.14. Spol. Packeta s.r.o  – žiadosť o prenájom obecného pozemku 
3.15. Ivan Beňa – žiadosť o zmenu prenájmu 

4. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2022 
5. Prerokovanie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútroblokov v obci Veľké 

Leváre“ 
6. Rôzne 
7. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci 
8. Diskusia 
9. Záver 

             

 
   Ing. Richard Nimsch 

                                                                            starosta obce 


