
  

Starosta obce Veľké Leváre 

____________________________________________________________  
 
Veľké Leváre dňa 20. 08. 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 25. 08. 2021 o 18,00 hod. 
 
Zasadanie sa uskutoční vo veľkej zasadačke obecného úradu Veľké Leváre. 

 
Program:    
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Správa o činnosti komisií 
4. Návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv 

4.1. Vlastníci bytového domu č. 608 – schválenie prevodov majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

4.2. Vlastníci bytového domu č. 1057 – schválenie prevodov majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

4.3. Vlastníci bytového domu č. 612 – schválenie prevodov majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

4.4. Vlastníci bytového domu č. 613 – schválenie prevodov majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

4.5. Vlastníci bytového domu č. 607 – schválenie prevodov majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

4.6. Podieloví vlastníci na LV č. 606 – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

4.7. Kristína Zajacová – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4.8. Pavol Bojkovský s manž. Annou – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
4.9. JUDr. Stanislav Vilém s manž. Zdenkou – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 
4.10. Marián Beňadik a Marek Vozár – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
4.11. Ing. Peter Jurkovič – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 
4.12. Pavol Pernecký s manž. Janou – schválenie uloženia vecného bremena na inžinierske 

siete na obecnom pozemku  
4.13. Spol. RMHC1 s.r.o  – žiadosť o prenájom obecného pozemku pod mobilné odberové 

miesto 

5. Rôzne 
6.1 Odvolanie a voľba členov komisií OZ 
6.2 Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ za zriaďovateľa 
6.3 Schválenie spolufinancovania k projektu „Rekonštrukcia Domu kultúry Veľké Leváre“ 
6.4 Zmena použitia rezervného fondu 



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

8. Záver 

 

 
 
 
 

   Ing. Richard Nimsch 
                                                                                   starosta obce 
 
 


