
  

Starosta obce Veľké Leváre 

____________________________________________________________  
 
Veľké Leváre dňa 22. 10. 2021 

 
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 27. 10. 2021 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. Mgr. Vladimír Birčák s manž. Alenou – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

3.2. Marta Kovarikova - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
3.3. Mgr. Martina Krebsová a Peter Krebs - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
3.4. František Jurkovič – doloženie GP 
3.5. Ľubor Kujan – doloženie GP 
3.6. Barbora Bauer – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
3.7. Peter Čermák – žiadosť o uloženie inžinierskych sietí na obecnom pozemku 
3.8. Matěj Drtil – žiadosť o súhlas s parkovaním na obecnom pozemku 
3.9. Spol. Fab´s India s.r.o – žiadosť o vyjadrenie k uloženiu inžinierskych sietí na obecnom 

pozemku 
3.10. Spol. Corin 33, s.r.o – žiadosť o prenájom/odkúpenie pozemku 
3.11. Spol. Západoslovenská distribučná, a.s. – návrh zmluvy na pripojenie odberných 

miest lokalita Pasoviská 
3.12. Spol. Západoslovenská distribučná, a.s. – súhlas so zriadením vecných bremien na 

obecných pozemkoch 
3.13. Spol. RadioLAN, spol. s.r.o – návrh zmluvy o nájme reklamných plôch 
3.14. Reštaurácia Verde – žiadosť o rozšírenie prevádzky o priestory bývalého Klubu 

dôchodcov 
3.15. Halkjin Sefulai – žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku obce 
3.16. TJ – prenájom priestorov, bytová jednotka, ubytovňa 
3.17. Návrh prevodu majetku obce do správy rozpočtovej organizácie obce 

4. Návrh štvrtej zmeny rozpočtu na rok 2021 
5. Návrh na schválenie uznesenia o spolufinancovaní projektu „Rekonštrukcia Domu 

kultúry Veľké Leváre“ 
6. Rôzne 

6.1 Informácia o príprave štúdie zóna Juh 
6.2 Informácia o príprave PD „Revitalizácia vnútroblokov sídliska“ 

7. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci 
8. Diskusia 



9. Záver 

 

      
                
 

 
 
   Ing. Richard Nimsch 

                                                                            starosta obce 
 
 


