
  

Starosta obce Veľké Leváre 

____________________________________________________________  
 
Veľké Leváre dňa 21.02.2020 

 

P O Z V Á N K A 
 
 
     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 26. 02. 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 obecnej polície za rok 2019  
4. Návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv 
4.1 Jaroslav Majerský s manželkou – schválenie prevodu majetku obce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
4.2 Mgr. Róbert Tellár s manželkou - schválenie prevodu majetku obce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa   
4.3 František Jalšovský – Schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa   
4.4 Roman Weinreb s manželkou – zmena uznesenia 
4.5 Matěj Drtil – žiadosť o vyriešenie odvodu kanalizácie – rod. dom č. 
79 
4.6 Pavel Pernecký – súhlas s úpravou prístupovej poľnej komunikácie  
4.7 Jozef Stašek s manželkou Erikou – doloženie GP 
4.8 Ing. Marián Jurkovič – žiadosť o odkúpenie pozemku 
4.9 Peter Čermák – žiadosť o zriadenie vecného bremena 
4.10 Spol. AGRO GS – žiadosť o zriadenie vecného bremena 
4.11 Jaroslav Mišovič – žiadosť o zriadenie vecného bremena 
5. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole 
6. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
7. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na Vinohradníckej 
ulici 
8. Rekonštrukcia VO 
9. Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2020 
10. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020 
11. Rôzne  
11.1 Prijatie uznesenia k projektu workoutového ihriska 



11.2 Poverenie na výber dodávateľa na zabezpečenie PD a VO na 
nájomné byty  
11.3 Prerokovanie schválenia nájmu miestnosti pre Slovenský zväz 
záhradkárov 
11.4 Prerokovanie uznesenia na vývoz septikov v obci 
12. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v 
obci  

  13. Diskusia  
        14. Záver  
  

      
                  

   Ing. Richard Nimsch 
                                                                                   starosta obce 


