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Prítomní: Ing. Richard Nimsch, starosta obce 
JUDr. Jozef Kovarik, zástupca starostu 
Bc. Jozefína Fábiková, Ján Hýll, MUDr. Boris Chynoranský , Marek Kalivoda, František Kujan, 
Ing. Roman Masopust, Ing. Robert Pernička, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., Silvia Repáňová, 
Jozef Richveis. 
  
Ostatní prítomní: Mgr. Blažej Pišoja, prednosta OcÚ a Ing. Ján Ridzik, kontrolór obce 
 
Účasť občanov: 2 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľké Leváre (ďalej len „OZ“) bolo zvolané 
pozvánkami, zverejnením na úradnej tabuli, na webovej stránke obce a vyhlásením 
v miestnom rozhlase. 
 
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 Jalšovksý – 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 
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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  
  

1. Otvorenie 
 

Rokovanie otvoril a viedol Ing. Richard Nimsch, starosta obce. Na úvod oboznámil 
prítomných s programom rokovania. Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním. Za 
predložený návrh hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržali sa 0.   

Starosta obce navrhol doplniť za bod programu 4.11 bod 4.12 zmena uznesenie Bohuš 
Hájek a za bod programu 11.4 doplniť dva body a to 11.5. odvolanie a voľba členov komisií OZ 
a 11.6 správa hlavného kontrolóra obce za rok 2019. Za takúto zmenu programu hlasovalo 11 
prítomných poslancov, proti 0, zdržali sa 0. 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: Ján Hýll, Ing. Robert Pernička a Mgr. 
Zuzana Pucherová, PhD. Za predložený návrh hlasovalo 9 prítomných poslancov, proti 0, 
zdržali hlasovania 0.  

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Mareka Kalivodu a Františka Kujana. Za 
zapisovateľa Mgr. Blažeja Pišoju. 
 
2. Kontrola uznesení  
 
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce: 
Uznesenie č. 150/2019 a 151/2019 zmluva bola podpísaná  
Uznesenie č. 152/2019 uznesenie bolo doručené 
Uznesenie č. 153/2019 zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 11.02.2020 
Uznesenie č. 154/2019 zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 11.02.2020 
Uznesenie č. 155/2019 zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 11.02.2020 
Uznesenie č. 156/2019 zmluva bola podpísaná 
Uznesenie č. 157/2019 uznesenie bolo doručené, zmluva je pripravená 
Uznesenie č. 158/2019 uznesenie bolo doručené,  
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Uznesenie č. 159/2019 VZN bolo zverejnené dňa 13.12.2019 
Uznesenie č. 160/2019 VZN bolo zverejnené dňa 13.12.2019 
Uznesenie č. 162/2019 zmena bola zapracovaná  
Uznesenie č. 164/2019 rozpočet bol odoslaný do datacentra  
Uznesenie č. 168/2019 žiadosť o dotáciu bola podaná 
Uznesenie č. 169/2019 obe zmluvy boli podpísané 
Uznesenie č. 170/2019 majetok bol prevedený do majetku ZŠ  
Uznesenie č. 171/2019 mimoriadna odmena bola vyplatená 
Pozn.: chýbajúce čísla uznesení sú uznesenia, ktoré OZ iba zobralo na vedomie 
 
Uznesenie č. 1/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na 
predchádzajúcich zasadnutiach. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
3. Správa o činnosti obecnej polície za rok 2019  
 

Poslanci sa vopred oboznámili so správou o činnosti obecnej polície za rok 2019, ktorú 
vypracoval náčelník obecnej polície p. Milan Egl, ktorý zodpovedal aj na niektoré otázky 
týkajúce možností obecnej polície. 
 
Uznesenie č. 2/2020 
  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej polície Veľké Leváre 
za rok 2019. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4. Návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv 
 
4.1 Jaroslav Majerský s manželkou – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa  
 

V zmysle s § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a v zmysle Uznesenia OZ vo Veľkých Levároch č. 153/2019 zo dňa 11. 12. 2019 obec zverejnila 
zámer odpredaja pozemku z pozemku parcela reg. C č. 249/160 o výmere 20 m2. 
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Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 11.02.2020. OZ 
prijalo uznesenie k prípadu osobitného zreteľa. 
 
Uznesenie č. 3/2020 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku parcely reg. „C“ č. 249/160 o 
výmere 20 m2 katastrálne územie Veľké Leváre odčleneného z pozemku parcely reg. „C“ č. 
249/1 katastrálne územie Veľké Leváre vo vlastníctve obce Veľké Leváre na základe 
geometrického plánu č. 164/2019 overeného Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor 
zo dňa 18.11.2019 pod č. G1-1478/2019, vypracovaného geodetom Romanom Šteflíkom, 
Bernolákova 2424/14, 901 01 Malacky v prospech Jaroslava Majerského a manželky Jany 
Majerskej, rod. Štorovej, obaja bytom č. 728, 908 73 Veľké Leváre za cenu 20 €/ m2, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z n p.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo vlastníckom vysporiadaní pozemku, 
pričom sa jedná o priľahlý pozemok žiadateľov a dochádza k zarovnaniu uličnej čiary. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
4.2 Mgr. Róbert Tellár s manželkou - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa  
 

V zmysle s § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch č. 154/2019 zo dňa 11. 12. 
2019 obec zverejnila zámer zámeny pozemku z pozemku parcela reg. C č. 308/587. 

Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 11.02.2020. OZ 
prijalo uznesenie k prípadu osobitného zreteľa. 
 
Uznesenie č. 4/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov medzi Mgr. Róbertom Tellárom s 
manželkou Mgr. Katarínou Tellárovou, rod. Beňovou, obaja bytom Podjavorinskej 575, 90873 
Veľké Leváre (ďalej ako „účastník 1“) a obcou Veľké Leváre (ďalej ako „účastník 2“). 
Účastník 1 zamieňa parcelu reg. C č. 308/587 o výmere 132 m2 (odčlenenej z parcely reg. „C“ 
č. 308/137 vedenej na liste vlastníctva č. 29 vo vlastníctve manželov Tellárovcov) s 
účastníkom 2.  
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Účastník 2 zamieňa pozemok parcely č. 311/311 o výmere 145 m2 (odčlenenej z 
parcely č. 311/7 vedenej v PK vložke č. 1900 vo vlastníctve obce Veľké Leváre) a pozemok 
parcely č. 989/5 o výmere 64 m2 (odčlenenej z parcely č. 989 vedenej ako neknihovanej vo 
vlastníctve obce Veľké Leváre) s účastníkom 1.  

Zámena je v zmysle vypracovaného geometrického plánu č. 59/2019 vypracovaného 
geodetom Michalom Zapletalom, Záhorácka 100, 901 01 Malacky, overeného Okresným 
úradom Malacky, katastrálny odbor zo dňa 04. 11. 2019 pod č. G1-1153/2019 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z n p.  

Manželia Mgr. Róbert Tellár s manželkou Mgr. Katarínou, rodenou Beňovou, obaja 
bytom Podjavorinskej 575, 908 73 Veľké Leváre doplatia  obci za zvyšnú výmeru 77 m2 sumu 
1540 €, t.j. 20 €/ m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo vzájomnom vlastníckom vysporiadaní 
pozemkov. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.3 František Jalšovksý – Schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa   
 

V zmysle s § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch č. 155/2019 zo dňa 11. 12. 
2019 obec zverejnila zámer odpredaja z obecného pozemku parcela reg. E č. 996/1 o výmere 
48 a 20 m2. 

Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 11.02.2020.  
OZ prijalo uznesenie k prípadu osobitného zreteľa. 
 
Uznesenie č. 5/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku parcely č. 644/2 diel 5 o výmere 
48m2 (odčleneného z pozemku parcely reg. „E“ č. 996/1, vedenej na liste vlastníctve č. 1413 
vo vlastníctve obce Veľké Leváre) a pozemku parcely č. 996/44 o výmere 20 m2 (odčleneného 
z pozemku parcely reg. E č. 996/1, vedenej na liste vlastníctve č. 1413 vo vlastníctve obce Veľké 
Leváre) na základe geometrického plánu č. 90/2019 vypracovaného geodetom Romanom 
Šteflíkom, Bernolákova 2424/14, 90101 Malacky overeného Okresným úradom Malacky, 
katastrálny odbor zo dňa 07. 11. 2019 pod č. G1-1443/2019 v prospech Františka Jalšovského, 
bytom Haburská 88/31, 82101 Bratislava a Ing. Milana Jalšovského, bytom Záhumenice 
4855/1, 90201 Pezinok do podielového spoluvlastníctva, každý v pomere ½ za cenu 20 €/ m2 
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v z.n.p.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo vlastníckom vysporiadaní pozemku, 
pričom žiadatelia pozemok dlhodobo užívajú. 
  
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.4 Roman Weinreb s manželkou – zmena uznesenia 

 
Uznesením č. 38/2019 a 60/2019 bolo pánovi Romanovi Weinrebovi s manželkou 

Martou schválený odpredaj pozemku. P. Weinreba však kataster prerušil vklad a vyzval ho na 
doloženie preukázania dôvodu podielového vlastníctva manželov. Nakoľko takéto potvrdenie 
nemajú bolo potrebné zmeniť uznesenie a dodatkovať pôvodnú zmluvu na odpredaj. 
 
Uznesenie č. 6/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu uznesenia č. 60/2019 v bode 2.  
Pôvodné znenie bodu 2: Roman Weinreb s manželkou Martou, bytom súp. č. 314, 90873 Veľké 
Leváre, pozemok parcely č. 1177/2 o výmere 320 m2do podielového vlastníctva, každý v 
pomere ½.  
Opravené znenie bodu 2: Roman Weinreb s manželkou Martou, bytom súp. č. 314, 90873 
Veľké Leváre, pozemok parcely č. 1177/2 o výmere 320 m2do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.5 Matěj Drtil – žiadosť o vyriešenie odvodu kanalizácie – rod. dom č. 79 
 

Pán Matěj Drtil, podal žiadosť o vyriešenie pripojenia sa na kanalizačnú sieť z rodinného 
domu s. č. 79 na jestvujúcu obecnú splaškovú kanalizačnú prípojku z Habánskeho múzea s. č. 
78, pripojenie v zelenom páse (RD nemá ani žumpu, má len suché WC, žiadateľ by v alternatíve 
vybudoval žumpu). OZ prijalo návrh stavebnej komisie, ktorá  odporúča napojenie domovej 
kanalizačnej prípojky žiadateľa na napojenie obecnej kanalizačnej prípojky zo sociálneho 
zariadenia Habanského múzea s. č. 78 v zelenom páse pozemku parcela Reg. ,,E“ č. 996/1 kat. 
územie Veľké Leváre. 
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Uznesenie č. 7/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s napojením domovej kanalizačnej prípojky žiadateľa 
Matěja Drtila, bytom Zámocká 5953/7a, 90101 Malacky z rodinného domu súp. č. 79 Veľké 
Leváre na jestvujúcu obecnú splaškovú kanalizáciu zo sociálneho zariadenia Habánskeho 
múzea súp. č. 78 v zelenom páse pozemku reg. E č. 996/1 kat. územie Veľké Leváre. Náklady 
spojené s napojením prípojky bude znášať žiadateľ.   
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.6 Pavel Pernecký – súhlas s úpravou prístupovej poľnej komunikácie  

 
Pán Pavel Pernecký, ul. 1. Mája 78/3, 901 01 Malacky požiadal obec o súhlas na úpravu 

prístupovej poľnej  komunikácie,  parcela Reg. ,,C“ č. 10517 kat. územie Veľké Leváre o dĺžke 
cca. 1321bm, povrchová úprava budúcej spevnenej  cesty z cestného betónu, tvorená 
dilatačnými úsekmi po 3,00m o šírke 3,00m, budovanie cesty by bolo realizované postupne. 
Po dlhšej diskusii poslanci tento zámer neschválili. 
 
Uznesenie č. 8/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s úpravou prístupovej poľnej komunikácie parcela reg. 
C č. 10517 kat. územie Veľké Leváre vo vlastníctve obce Veľké Leváre v dĺžke 1321 metrov k 
nehnuteľnosti žiadateľa Pavla Perneckého, bytom ul. 1. Mája 78/3, 90101 Malacky.  
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.7 Jozef Stašek s manželkou Erikou – doloženie GP 
 

Pán Jozef Stašek s manželkou Erikou, rod. Mrázovou, bytom s. č. 1398, 908 73 Veľké 
Leváre doložili v zmysle uznesenia č. 135/2019 doložili návrh geometrického plánu k 
odkúpeniu z pozemku  parcela Reg. ,,C“ č. 1080/6 časti o výmere 40 m2 (novovytvorená parcela 
č. 1080/7 podľa GP). 
 
Uznesenie č. 9/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým návrhom na odpredaj pozemku parcely 
č. 1080/7 o výmere 40 m2 (odčlenenej z pozemku parcely č. 1080/6 kat. územie Veľké Leváre) 
vo vlastníctve obce Veľké Leváre na základe geometrického plánu č. 2/2020, vypracovaného 
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geodetom Marekom Višvaderom, GEO MAPA, L. Novomeského 1216/82, 905 01 Senica 
v prospech žiadateľa Jozefa Staška s manželkou Erikou, rod. Mrázovou, bytom č. 1398, 908 73 
Veľké Leváre. Po doložení overeného geometrického plánu sa bude žiadosťou opätovne 
zaoberať.  
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.8 Ing. Marián Jurkovič – žiadosť o odkúpenie pozemku 
 

Pán Ing. Marián Jurkovič, s. č. 502, 908 73 Veľké Leváre opätovne podal žiadosť na 
odkúpenie pozemku parcela č. 625/2 kat. územie Veľké Leváre. Aktuálne prebieha delimitácia 
tohto pozemku a o daný pozemok podali žiadosť aj pán Kolek, pani Dobrovičová a pán Ján 
Jurkovič. Obecné zastupiteľstvo prijalo v minulosti uznesenia, ktorými tieto žiadosti berie na 
vedomie a po delimitácii sa nimi bude zaoberať (uznesenie 138 a 139/2019 z 13.11.2019 
a 97/2019 z 27.06.2019). 
 
Uznesenie č. 10/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ing. Mariána Jurkoviča, bytom s. č. 

502, 908 73 Veľké Leváre o odkúpenie pozemku parcely č. 625/2 v katastrálnom území Veľké 
Leváre. Po delimitácii pozemku na obec sa bude žiadosťou opätovne zaoberať.  
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.9 Peter Čermák – žiadosť o zriadenie vecného bremena 
 

Pán Peter Čermák, Kadlečíkova 948, 908 73 Veľké Leváre (fyzická osoba) – 
splnomocnenec Západoslovenskej distribučnej a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava  na základe 
uzavretej zmluvy o pripojení č. 170000040  na vybudovanie NN distribučných rozvodov pre 
pripojenie 6 RD na parcele č. 1186/8, 9, 11,  12, 13, 14 – žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej 
zmluve na vecné bremeno – inžinierske siete – distribučné rozvody -  E01 -vonkajšie 
silnoprúdové rozvody NN na pozemkoch vo vlastníctve obce Veľké Leváre – parcela č. 926/2 
vedená v PKV č. 521 a na parcele č. 988/4 vedená ako neknihovaná v operáte OÚ Malacky 
Katastrálny odbor.  

Stavebná komisia odporučila uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene so 
splnomocnencom, žiadateľom, na predmetnú stavbu na základe uzavretia zmluvy o pripojení 
(s tým, že daná lokalita je v intraviláne, náklady na úhradu obce za vecné bremeno bude znášať 
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Západoslovenská distribučná a.s., vklad do katastra ,,Zmluvy o vecnom bremene“ s 
geometrickým plánom bude znášať splnomocnenec, žiadateľ o pripojenie). 
 
Uznesenie č. 11/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene s Petrom Čermákom, bytom Kadlečíkova 948, 90873 Veľké Leváre ako žiadateľom o 
pripojenie - splnomocnencom Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, 81647 
Bratislava podľa zmluvy o pripojení č. 170000040 na vybudovanie NN distribučných rozvodov 
pre pripojenie 6 RD. Vecné bremeno bude spočívať vo vybudovaní inžinierskej siete – 
distribučné rozvody E01 – vonkajšie silnoprúdové rozvody NN na pozemkoch vo vlastníctve 
obce Veľké Leváre parcela č. 926/2 vedená v PKV č. 521 a na parcele č. 988/4 vedenej ako 
neknihovanej.  Náklady na úhradu obce za vecné bremeno bude znášať Západoslovenská 
distribučná a.s., v sume 5,50 €/ m2 o celkovej dĺžke koridoru cca 125 m s ochranným pásmom 
podzemného vedenia 1m na každú stranu, celková plocha vecného bremena cca 250 m2. 
Náklady na vyhotovenie geometrického plánu s vkladom vecného bremena do operátu 
katastra nehnuteľností bude znášať Západoslovenská distribučná a.s.  
Návrh zmluvy predloží obci Veľké Leváre Západoslovenská distribučná a.s..  
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 
4.10 Spol. AGRO GS – žiadosť o zriadenie vecného bremena 
 

Spoločnosť AGRO GS s.r.o. Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky podala žiadosť o zriadenie 
vecného bremena na splaškovú kanalizáciu  a verejný vodovod, lokalita pri cintoríne – 
vybudovanie nových inžinierskych sietí aj na obecných pozemkoch parcela Reg. ,,C“ č. 11197, 
11198 (LV č. 5433) a na pozemku parcela č. 988/4 vedená ako neknihovaná. 
 
Uznesenie č. 12/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene so žiadateľom AGRO GS s.r.o., so sídlom Bernolákova 1/A, 90101 Malacky na 
vybudovanie inžinierskych sietí - splaškovej kanalizácie a verejného vodovodu na parcelách 
reg. C č. 11197 a 11198, kat. územie Veľké Leváre vo vlastníctve obce Veľké Leváre a na 
pozemku parcely č. 988/4 vedenej ako neknihovanej. Náklady na vybudovanie vecného 
bremena, vyhotovenie geometrického plánu a vklad do katastra nehnuteľností bude znášať 
žiadateľ.    
Návrh zmluvy predloží žiadateľ obci Veľké Leváre.  
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Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 
4.11 Jaroslav Mišovič – žiadosť o zriadenie vecného bremena 
 

Pán Jaroslav Mišovič, bytom ul. SNP s. č. 23, 908 73 Veľké Leváre, splnomocnenec 
Západoslovenskej distribučnej a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava  na základe uzavretej zmluvy 
o pripojení č. 121919812  na vybudovanie NN distribučných rozvodov pre pripojenie 2 RD na 
parcele č. 10299/2 a 10299/1 podal žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve na vecné 
bremeno – inžinierske siete – distribučné rozvody – Rozšírenie distribučných rozvodov NN, 
Lokalita Výmol, Prepoj SR č. 70-91 a SR č. 70-123 na pozemkoch  vo vlastníctve obce Veľké 
Leváre – parcela Reg. ,,C“ č. 10350 (LV č. 5433 – intravilán) a na pozemku parcela Reg. ,,C“ č. 
10296 (LV č. 5433 – extravilán)   

OZ prijalo návrh stavebnej komisie, ktorá  navrhla uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o 
vecnom bremene so splnomocnencom, žiadateľom, na predmetnú stavbu na základe 
uzavretia zmluvy o pripojení (s tým, že daná lokalita je v intraviláne a v extraviláne, náklady na 
úhradu obce v intraviláne za vecné bremeno bude znášať Západoslovenská distribučná a.s. a 
v extraviláne bude náklady znášať žiadateľ. Vklad do katastra ,,Zmluvy o vecnom bremene“ s 
geometrickým plánom bude znášať splnomocnenec, žiadateľ o pripojenie). 
 
Uznesenie č. 13/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 

bremene s Ing. Jaroslavom Mišovičom, bytom SNP 23, 90873 Veľké Leváre ako žiadateľom 
o pripojenie - splnomocnencom Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, 81647 
Bratislava podľa zmluvy o pripojení č. 121919812 na vybudovanie NN distribučných rozvodov 
pre pripojenie 2 RD. Vecné bremeno spočíva vo vybudovaní inžinierskych sietí – distribučné 
rozvody – Rozšírenie distribučných rozvodov NN, lokalita Výmol, Prepoj SR č. 70-91 a SR č. 70-
123 na pozemkoch vo vlastníctve obce Veľké Leváre parcela reg. C č. 10350 vedená na liste 
vlastníctva č. 5433 (intravilán)  a na pozemku parcely reg. C č. 10296 vedenej na liste 
vlastníctva č. 5433 (extravilán).   

Náklady na úhradu obce za vecné bremeno v intraviláne obce bude znášať 
Západoslovenská distribučná a.s., v sume 5,50 €/m2 o celkovej dĺžke koridoru cca 100 m 
s ochranným pásmom podzemného vedenia 1m na každú stranu, celková plocha vecného 
bremena cca 200 m2.  

Náklady na úhradu za vecné bremeno v extraviláne obce v sume 5,50 €/m2 o celkovej 
dĺžke koridoru cca 55 m s ochranným pásmom podzemného vedenia 1m na každú stranu, 
celková plocha vecného bremena cca 110 m2 a náklady na vyhotovenie geometrického plánu 
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s vkladom vecného bremena do operátu katastra nehnuteľností bude znášať splnomocnenec 
Západoslovenskej distribučnej a.s. – Ing. Jaroslav Mišovič.  

Návrhy zmlúv predloží obci Veľké Leváre Západoslovenská distribučná a.s. a Ing. 
Jaroslav Mišovič.  
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4.12 Bohuš Hájek – zmena uznesenia 
 

Pán Bohuš Hájek, podobne ako p. Weinreb v bode 4.4 podal žiadosť o zmenu uznesenia 
tak, aby pozemok prešiel do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 
Uznesenie č. 14/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 158/2019.  
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Uznesenie č. 15/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcely č. 995/15 o 
výmere 222 m2 odčleneného  z pozemku parcely reg. ,,E“ č. 995/1, zapísanom na LV č. 1413 v 
katastrálnom území Veľké Leváre na základe geometrického plánu č. 77/2019 overeného 
Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor zo dňa 05.09.2019 pod č. G1-1145/2019, 
vypracovaného geodetom Michalom Zapletalom, Záhorácka 100, 901 01 Malacky v prospech 
Bohuša Hájka a manželky Ľubice Hájkovej, rod. Balážovej, obaja  bytom č. 779, 908 73 Veľké 
Leváre do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 7 €/ m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z n 
p.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo vlastníckom vysporiadaní pozemku, 
pričom žiadatelia pozemok dlhodobo užívajú. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
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5. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole 
 

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základnej škole bol zverejnený dňa 11.02.2020. Obec je povinná v zmysle školského zákona 
takéto VZN mať. Predchádzajúce VZN, ktoré zápis upravovalo bolo zrušené, nakoľko bolo 
súčasťou iného VZN. 
 
Uznesenie č. 16/2020 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení 
miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
6. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
 

Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce bol zverejnený dňa 11. 02. 2020. 
Obec má takéto VZN z roku 2008, preto je potrebné ho nahradiť novým z dôvodu zosúladenia 
z novou legislatívou. 
 
Uznesenie č. 17/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
7. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na Vinohradníckej ulici 
 

Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na Vinohradníckej ulici bol zverejnený dňa 
11. 02. 2020. Nakoľko nový zákon o pohrebníctve ruší od 01. 04. 2020 doterajší právny predpis, 
ktorý upravoval šírku ochranného pásma cintorínov v SR, každá samospráva si môže určiť túto 
hranicu vlastným VZN, inak by ochranné pásmo od 01. 04. 2020 bolo novelou zákona 
o pohrebníctve zrušené. Oproti zverejnenému návrhu však predkladateľ navrhol rozšíriť toto 
ochranné pásmo z 10 m na 30 m a vyznačiť ochranné pásmo na mape, ktoré bude tvoriť 
prílohu tohto VZN. 
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Uznesenie č. 18/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o 
ochrannom pásme pohrebiska na Vinohradníckej ulici s nasledujúcou zmenou: § 2 ods. 1 znie 
: “ Šírka ochranného pásma pohrebiska je 30 m od hranice pozemku pohrebiska. Grafické 
zobrazenie pásma pohrebiska tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.“ 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
 

Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia v obci. Podľa tejto dokumentácie je odhadovaná suma rekonštrukcie približne 
180 000 €. Podľa vypracovaného energetického auditu by bola ročná úspora len na energii 
15 000 € k čomu treba pripočítať prevádzkové náklady, ktoré by rekonštrukciou klesli na 
minimum. Starosta preto navrhol zaradiť tento investičný projekt na realizáciu pokiaľ možno 
čím skôr a zaoberať sa prípadným úverom na realizáciu tohto projektu. 
 
Uznesenie č. 19/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s investičným zámerom rekonštrukcie verejného osvetlenia a 
poveruje starostu obce vykonaním verejného obstarávania k tomuto zámeru. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
9. Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2020 

 
Prvá zmena rozpočtu vychádza z aktualizácie príjmovej časti, kde došlo v bežných 

príjmoch k navýšeniu príjmov určených na základné vzdelávanie ako aj niektorých dotácií na 
prenesený výkon štátnej správy. V kapitálových príjmoch sú premietnuté dve nové schválené 
dotácie na hasičské brány a cyklostojany spolu 99 256 €. Vo výdavkových položkách sú 
premietnuté okrem týchto projektov aj rekonštrukcia vykurovacieho systému na zdravotnom 
stredisku v sume 24 200 €. Pôjde o rekonštrukciu kotolne, ktoré je v havarijnom stave 
a výmenu časti rozvodov ÚK. Ďalšou výdavkovou položkou vo výške 20 000 € bola navrhnutá 
rekonštrukcia spoločenských priestorov pre seniorov v budove za lekárňou. V programe 6 bolo 
navrhnuté tiež navýšenie o 5 000 € na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov. V ostatných 
prípadoch sa jedná o preklasifikovanie výdavkov, resp. o ich rozdelenie na viacero nových 
položiek pri zachovaní pôvodnej výšky výdavkov. 
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Uznesenie č. 20/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 na rok 2020 nasledovne:  
 
     schválený rozpočet 1. úprava  
Bežné príjmy spolu:   2 421 686  2 472 733  
Bežné výdavky spolu:   2 380 365  2 330 903  
Kapitálové príjmy spolu:  829 314  928 570  
Kapitálové výdavky spolu:  1 053 110  1 267 434 
Finančné operácie príjmové:  198 725  198 725 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
10. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020 
 

Na základe žiadostí jednotlivých organizácii pôsobiacich v obci poslanci prerokovali 
a schválili výšku dotácii pre jednotlivé organizácie. 
 
Uznesenie č. 21/2020 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dotácii r rozpočtu obce právnickým 
osobám nasledovne: 
OZ Na  kopci:     2 000,- € 
Poľovnícke združenie Veľké Leváre:  500,- € 
MO Slovenského rybárskeho zväzu:  500,- € 
ZO SZZ 13-25 Veľké Leváre:   500,- € 
Boxing Club Veľké Leváre:   500,- € 
Súbor Leváranky:    500,- € 
Jednota dôchodcov Slovenska:  500,- € 
Katolícka cirkev farnosť Veľké Leváre: 4 000,- € 
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku farnosť Veľké Leváre:   
      2 000,- € 
Slovenský zväz včelárov Veľké Leváre: 500,- € 
Súbor Leváranek:    3 500,-€ 
TJ Veľké Leváre Futbal:   20 500,-€ 
TJ Veľké Leváre  Stolný tenis:   1 000,-€ 
TJ Veľké Leváre Fitness:   500,- 
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Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11. Rôzne 
 
11.1 Prijatie uznesenia k projektu workoutového ihriska 
 

Obecný úrad pripravil projekt workoutového ihriska v areáli ZŠ. K žiadosti o dotáciu na 
tento projekt je potrebné pripojiť aj uznesenie OZ, ktoré schvaľuje podanie tejto žiadosti.  
 
Uznesenie č. 22/2020 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
a) predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Podpora 
pohybových aktivít mládeže„ realizovaného v rámci výzvy č.p. USVRK-KUS-2019/001687-001; 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 10% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov, čo predstavuje sumu 1 128,30EUR; 
d) celkové výdavky na projekt: 11 283,00 EUR; 
e) požadovanú dotáciu (90%): 10 154,70 EUR. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11.2 Poverenie na výber dodávateľa na zabezpečenie projektovej dokumentácie 
a verejného obstarávania na nájomné byty 
 

V predchádzajúcom roku obec zisťovala medzi občanmi záujem o prípadné nájomné 
byty. Starosta informoval o možnosti získať na takéto byty dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania.  
 
Uznesenie č. 23/2020 
  
Obecné zastupiteľstvo: 
a) berie na vedomie informáciu starostu o možnosti uchádzať sa o podporu pri výstavbe 
nájomných bytov zo Štátneho fondu rozvoja bývania; 
 
b) schvaľuje zámer výstavby dvoch bytových domov s celkovou kapacitou 24 nájomných bytov; 
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c) poveruje starostu obce na zrealizovanie výberu dodávateľa projekčných prác, inžinieringu a 
stavebných prác využitím metódy „naprojektuj a postav“. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11.3 prerokovanie schválenia nájmu miestnosti pre Slovenský zväz záhradkárov  
 

Slovenský zväz záhradkárov mal od obce na zdravotnom stredisku prenajatú miestnosť 
na svoje fungovanie. Táto zmluva sa zväzu skončila a v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom obce bolo potrebné tento prenájom prerokovať na zasadnutí OZ. 
 
Uznesenie č. 24/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytového priestoru na prízemí v budove 
Zdravotného strediska na Komenského ulici pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu 
záhradkárov 13-25 Veľké Leváre na dobu 5 rokov. Cena nájmu za nebytový priestor bude 1 
€/rok.  
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.  
 
11.4 prerokovanie uznesenia na vývoz septikov v obci 
 

Obec kontrolou zistila, že obyvatelia obce si dávajú vyviesť septiky napriek tomu, že 
v obci nemajú trvalý pobyt, či skolaudovanú stavbu. Na vývoz septikov prispela obec občanom 
za minulý rok viac ako 55 000€. Aby bolo možné realizovať rozvojové projekty v obci a aby bola 
podpora adresnejšia bol prerokovaný nový návrh uznesenia. 
 
Uznesenie č. 25/2019 
  

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 99/2015 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Uznesenie č. 26/2019 
  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie 
kvalifikovanej likvidácie obsahu žúmp v ČOV Malacky pre občanov v neodkanalizovanej časti 
obce za nasledovných podmienok: 
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1. Finančný príspevok sa poskytuje obyvateľom Veľkých Levár s trvalým pobytom v obci do 
výšky 21,- € za jeden vývoz obsahu žúmp, maximálne však 12x za jeden kalendárny rok na 
jednu skolaudovanú stavbu. 
2. Obec poskytne finančný príspevok obyvateľom obce v neodkanalizovanej časti obce 
zabezpečením kvalifikovanej likvidácie obsahu z domových žúmp v ČOV Malacky na základe 
platných zmlúv so spoločnosťami, ktoré budú pre obec Veľké Leváre zabezpečovať 
vyprázdňovanie a vývoz obsahu z domových žúmp na ČOV Malacky. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11.5 Odvolanie a voľba členov komisií OZ 

 
Na základe vzdania sa členstva dvoch členov komisií OZ a v zmysle organizačných zmien 

na obecnom úrade je potrebné zmeniť zloženie komisie pre územné plánovanie, výstavbu a 
starostlivosť o pamiatky, komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia,  
komisie pre financie a obecný majetok  a komisie pre zdravotnú, sociálnu a bytovú 
starostlivosť. 
 
Uznesenie č. 27/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo odvoláva p. Mariána Lukáčka z komisie pre územné plánovanie, 
výstavbu a starostlivosť o pamiatky a z komisie pre ochranu verejného poriadku a životného 
prostredia. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Uznesenie č. 28/2020 
  

Obecné zastupiteľstvo odvoláva p. Ľudmilu Majzúnovú z komisie pre financie 
a obecný majetok. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Uznesenie č. 29/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
a) odvoláva Bc. Soňu Košickú z komisie pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť; 
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b) volí Máriu Kovarovičovú do komisie pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11.6 Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2019 
 

Hlavný kontrolór obce p. Ing. Ján Ridzik predniesol správu za rok 2019 
 
Uznesenie č. 30/2020 
 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2019. 
 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
13. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci 
 
 Starosta obce v krátkosti informoval o niektorých aktivitách v obci a činnosti obecného 
úradu. Informoval  najmä: 
 
1) stave podaných žiadostí 
a) Cyklotrasa Malé Leváre - Veľké Leváre, prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
cyklotrasy; dokumentácia sa pripravuje na kontrolu Riadiacemu orgánu 
b) terminál verejnej dopravy na železničnej stanici pokračuje prípravou stavebného povolenia, 
pričom prebieha rokovanie so ŽSR 
c) zariadenie pre seniorov je ešte stále v štádiu posudzovania žiadosti 
2) predaj kaštieľa zatiaľ neprebehol, zmluvu posudzuje MFSR 
3) rekonštrukcia verejného vodovodu v obci je zaradená do investičného plánu BVS a bolo 
taktiež vydané stavebné povolenie 
4) od začiatku roka obec podala 7 žiadostí o dotácie: knižnica, riešenie premnoženia komárov, 
cimbal, workoutové ihrisko, kniha o obci, habánsky hodový jarmok 
5) prvá etapa rekonštrukcie knižnice je ukončená, knihy presťahované a je potrebné iba 
dohodnúť termín slávnostného otvorenia 
6) na obecnom úrade boli uskutočnené tieto zmeny: od 1. januára bola vytvorená pozícia 
projektového manažéra na polovičný úväzok, ktorý má na starosti kompletnú agendu 
projektov. Budú ho využívať aj obce Závod a Malé Leváre, preto tieto obce budú na pozíciu aj 
finančne prispievať každá z obcí v pomere 25%. Ďalej bolo vytvorené nové pracovné miesto 
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na čiastočný úväzok ktorého úlohou bude inžiniering rozvojových projektov. Okrem toho bol 
dohodou ukončený pracovný pomer s účtovníčkou obce. 
7) Obec dala vyrobiť odznaky obce, ktoré budú určené pre reprezentantov obce, no nakoľko 
je o ne záujem bolo objednaných ďalších 50 kusov, ktoré budú určené aj na predaj. 
8) po minuloročnom úspechu čistenia obce a okolia je opäť pripravená akcia „Za krajšie 
Leváre“ ktorej termín by mal byť 21. 03. v prípade nepriaznivého počasia 28. 03. 2020 
9) obec pripravila na podanie žiadosť na workoutové ihrisko, ktoré by mohlo byť umiestnené 
v areáli ZŠ. Spolu s detským ihriskom, novo schváleným stojiskom na bicykle, multifunkčným 
ihriskom a atletickou dráhou by tak do okolia ZŠ pribudol ďalší nový prvok na aktívne trávenie 
voľného času nielen detí ZŠ. 
10) aj v tomto roku je plánované výsadba nových stromov, kde chce obec pokračovať v tradícii 
sadenia nových líp, ako aj výsadby iných druhov drevín v rámci spracovaného plánu výsadby 
11) po prvom mesiaci odkedy realizuje vývoz komunálneho odpadu zberová spoločnosť KOSIT 
bolo znížené množstvo komunálneho odpadu (v januári  52 t v decembri t). tento fakt súvisí 
hlavne so zavedením dvojtýždňového vývozu. 
12) ako bolo v minulosti avizované na nádoby s komunálnym odpadom začala poverená 
spoločnosť inštalovať RFID transpondéry v čom bude v nasledujúcich týždňoch pokračovať 
a po skončení inštalácie bude obec o tomto informovať 
V čase 21:32 opustila rokovanie p. Pucherová 
13) v budove ZŠ v bloku, na pristavovanom bloku prebieha výmena schodiskových okien, ktoré 
boli v havarijnom stave. 
14) DHZ má menovaného nového veliteľa, ktorým je p. Ján Egl. 
15) na základe najvýhodnejšej ponuky bolo obstarané nové služobné vozidlo Kia X-Ceed 
16) na streche kultúrneho domu bola počas veternej smršte poškodená rýna a časť 
oplechovania strechy. Táto časť strechy bola opravená a vec bude riešená ako škodová 
udalosť. 
 
Uznesenie č. 31/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu o činnosti obecného úradu a 
aktivitách v obci. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
13. Diskusia  
 V diskusii vystúpil poslanec Pernička, ktorý sa opýtal na pripravované dodanie 
cyklostojanov. Podľa zverejňovaných správ na internete údajne takéto stojany vie dodať iba 
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jediná firma. Starosta odpovedal, že ide o nepodložené informácie, ktoré netreba brať vážne, 
nakoľko obstarávanie má prísne pravidlá a ešte ani nebolo realizované.  
Ďalej informoval, že sa naňho obracajú občania ktorí ho prosia o radu ako postupovať 
v prípade, že ich ošetrujúci lekár odmietne, hoci sú z jeho obvodu. Na túto otázku odpovedal 
p. poslanec Chynoranský. V prípade, že má lekár veľa pacientov, môže z kapacitných dôvodov 
takýchto pacientov odmietnuť. 
Pán poslanec Kalivoda sa opýtal, či sa mohlo stať, že spoločnosť, ktorá zváža a likviduje 
komunálny odpad nevyviezla zbernú nádobu. Starosta odpovedal, že počiatočné  
nezrovnalosti pri vývozoch by mli byť odstránené a v takomto prípade treba urýchlene takýto 
prípad nahlásiť na obecnom úrade, aby bola zabezpečená náprava.  
 
14. Záver 

 
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie 

OZ. 
 

Vo Veľkých Levároch dňa 28. 02. 2020 
 

Starosta obce: 
 
Ing. Richard Nimsch 
 
Prednosta obecného úradu: 
 
Mgr. Blažej Pišoja 
 
Overovatelia zápisnice:                                                         
 
František Kujan 
 
 
Marek Kalivoda 


