
  

Starosta obce Veľké Leváre 

____________________________________________________________  
 
Veľké Leváre dňa 23. 10. 2020 

 
V súlade s § 12 a § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a § 6 rokovacieho poriadku 
Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch 
 

 
zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

 
v stredu 28. 10. 2020 o 18,00 hod. 

 
Zasadanie sa uskutoční vo veľkej zasadačke obecného úradu Veľké Leváre. 

 
Program:   1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesení 
3. Správa o „výchovno-vzdelávacej činnosti“ ZŠ s MŠ za školský 
rok 2019/2020 
4. Správa o činnosti komisií 
5. Návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv 
5.1 Ing. Bernard Hollý a Mgr. Marta Hollá – doloženie GP 
5.2 Michal Kovačovský – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
5.3 Západoslovenská distribučná, a.s. – schválenie prevodu majetku obce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
5.4 MUDr. Jakub Daniš – doloženie GP 
5.5 Tibor Rigáň – žiadosť o odpredaj z obecného pozemku  
5.6 Eva Puškáčová a Jozef Puškáč – žiadosť o odpredaj z obecného pozemku  
5.7 Mária Zváčová a Jozef Zváč – žiadosť o odpredaj obecného pozemku  
5.8 Martina Mrnková a Alojz Osuský – žiadosť o odpredaj z obecného 
pozemku  
5.9 Ladislav, Ing. Peter Rigáň a Viera Milacová – žiadosť o odpredaj 
z obecného pozemku 
5.10 Ing. Milan Dúnar – žiadosť o odpredaj z obecného pozemku 
5.11 Ko&Ma real s.r.o – žiadosť o odpredaj z obecného pozemku pod 
transformátorovú stanicu 
5.12 FAB´ s INDIA s.r.o – žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru 
5.13 Peter Pašteka s manž. Henrietou – vysporiadanie vlastníckych práv 
5.14 Odkúpenie podielov od podielových spoluvlastníkov parc. č. E 298/1 
5.15 Schválenie bezodplatného prevodu podielu na parc. KNE č. 287  
5.16 Jana Gúthová, Ivan Hurban a Emília Hurbanová - schválenie prevodu 
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena uznesenia  
5.17 Mgr. František Šmigrovský a Jozef Šmigrovský - schválenie prevodu 
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena uznesenia   
5.18 Jaroslav Ochodnický – žiadosť o odpredaj z obecného pozemku 
5.19 Silvia Reisenauerová – žiadosť o umiestnenie o uloženie vedenia NN 



5.20 Ing. Milan Dúnar – návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy 

6. Návrh piatej zmeny rozpočtu na rok 2020 
7. Rôzne 

  7.1 Odvolanie a voľba členov komisií OZ 

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

        10. Záver  
 

       
 
 
 
 

   Ing. Richard Nimsch 
                                                                                   starosta obce 
 
 


