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Prítomní: Ing. Richard Nimsch, starosta obce 
JUDr. Jozef Kovarík, zástupca starostu 
Bc. Jozefína Fábiková, Ján Hýll, 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, 
vyhlásením v miestnom rozhlase a zverejnením na webovom sídle obce. 
 
PROGRAM: 
 

  1. Otvorenie 
2. Návrh na schválenie uznesenia k Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok „Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre“ 

  3. Diskusia a 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 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržali sa hlasovania 0.   
 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: Silvia Repáňová, František Kujan a Jozef 
Richveis.  
 
Za predložený návrh hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržali hlasovania 0.  
 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Ing. Romana Masopusta a Ing. Roberta 
Perničku. Za zapisovateľa Mgr. Blažeja Pišoju. 
 
2. 2. Návrh na schválenie uznesenia k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

„Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre“ 

 
Obec podala do hodnotiaceho procesu Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

„Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre“ (ďalej len ŽoNFP). Dňa 
16.08.2019 obdržala obec dožiadanie k podanej žiadosti. Jednou z požiadaviek je doplnenie 
uznesenia k ŽoNFP o vetu „OZ schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce“.  
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3. Diskusia a záver 
 

V diskusii vystúpila p. poslankyňa Repáňová, ktorá zisťovala, či obecný úrad vedie 
evidenciu zberných nádob na komunálny odpad aj v prípade podnikateľov a či je možné overiť, 
či všetci podnikatelia majú svoje zberné nádoby, načo jej starosta odpovedal, že takáto 
evidencia existuje a môže v prípade potreby vie preveriť takýto zoznam. 
Ďalej sa p. poslanec Pernička pýtal, prečo pri kosení verejných priestranstiev zostáva 
nedokosený pás. Na čo starosta odpovedal, že pri použití obecného traktora s kosačkou sa 
pokosí dosť veľká plocha, no je potrebné ju ručne dokášať, čo pracovníci nestihnú niekedy 
hneď v ten istý deň. 
 
 

 

Uznesenie č. 114/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 82/2019 zo dňa 27. 05. 2019 

 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
Uznesenie č. 115/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov a denný 

stacionár Veľké Leváre realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27“, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom 

rozvoja obce; 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 39.808,21EUR; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
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Vo Veľkých Levároch dňa 22. 08. 2019 
 

 
 
Starosta obce: 
 
Ing. Richard Nimsch 
 
Prednosta obce: 
 
Mgr. Blažej Pišoja 
 
Overovatelia zápisnice:                                                         
 
Ing. Roman Masopust 
 
Ing. Robert Pernička 


