
  

Starosta obce Veľké Leváre 

____________________________________________________________  
 
Veľké Leváre dňa 19. 06. 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 24. 06. 2020 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 VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov 
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Leváre 
5. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 4/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s 
majetkom obce 
6. Návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv 
6.1 Milan, Dušan a Mária Procházková - schválenie prevodu majetku obce z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa   
6.2 Marta Navrátilová - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa   
6.3 Margita Walterová a podieloví spoluvlastníci s obcou – schválenie prevodu 
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   
6.4 Spol. STADCON - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa   
6.5 Radovan Vozárik – zámena pozemkov 
6.6 Marta Kovaríková – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
6.7 Patrik Harcula – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
6.8 Erika Stašková – doloženie GP a žiadosť o odkúpenie z obecného 
pozemku 
6.9 Vladimír Matúšek s maželkou – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
6.10 Mário Čermák – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
6.11 Marianna Krčová – žiadosť o vysporiadanie vlastníctva pod miestnou 
komunikáciou 
6.12 Spol. LIV – EPI s.r.o – žiadosť o vyjadrenie k stavbe, k odkúpeniu 
pozemku a k zriadeniu vecného bremena pod kioskovou transformátorovou 
stanicou na obecnom pozemku 



6.13 Mgr. Ivan Hollý a Alena Buzinkayová – žiadosť o povolenie vybudovania 
dočasného vjazdu 
6.14 Romana Švecová – žiadosť o schválenie uloženia zemnej káblovej 
prípojky NN 
6.15 Martin a Ladislav Rigáň – žiadosť o súhlas na zriadenie vjazdu 
6.16 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. reg. C č. 308/57 – 
Rigáň, Papaj 
6.17 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. reg. C č. 257/1 – 
Volek, Hurbanová, Bokol, Šmigrovský 
6.18 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. reg. E č. 995/1 – 
Eva Ochodnícka 
6.19 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. reg. E č. 996/1 – 
Peter Parák s manželkou  

7. Záverečný účet obce za rok 2019 
8. Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2020 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce a činnosti 
obecného zastupiteľstva na druhý polrok 2020 
10. Rôzne 
11. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách 
v obci 
12. Diskusia  

        13. Záver  
  

       
 
 
 
 

   Ing. Richard Nimsch 
                                                                                   starosta obce 
 
 


