
  

Starosta obce Veľké Leváre 

____________________________________________________________  
 
Veľké Leváre dňa 19. 08. 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 26. 08. 2020 o 18,00 hod. 

 
Zasadanie sa uskutoční vo veľkej zasadačke obecného úradu Veľké Leváre. 

 
Program:   1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesení 
3. Návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv 
3.1 Radovan Vozárik s manž. Janou - schválenie prevodu majetku obce z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa   
3.2 Jozef Stašek s manž. Erikou - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa   
3.3 Boris Papaj s manž. Jarmilou - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa   
3.4 Peter Volek s manž. Veronikou - schválenie prevodu majetku obce z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa   
3.5 Jana Gúthová, Ivan Hurban a Emília Hurbanová - schválenie prevodu 
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   
3.6 Ján Bokol - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa   
3.7 Mgr. František Šmigrovský a Jozef Šmigrovský - schválenie prevodu 
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   
3.8 Eva Ochodnická - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa   
3.9 Peter Parák a manž. Danou - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa   
3.10 Ondrej Šarközy s manž. Helenou – žiadosť o odkúpenie z obecného 
pozemku 
3.11 Miroslav Repáň s manž. Máriou – žiadosť o odkúpenie z obecného 
pozemku 
3.12 Jozef Baláž s manž. Kvetou – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
3.13 Mária Baďurová – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
3.14 Ing. Bernard Hollý a Mgr. Marta Hollá – žiadosť o odkúpenie obecného 
pozemku  
3.15 Darina Neštická – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
3.16 Michal Kovačovský – doloženie GP 
3.17 Západoslovenská distribučná, a.s. – žiadosť o odpredaj obecného 
pozemku pod transformátorovú stanicu a zriadenie vecného bremena 



3.18 Jozef Daniš – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku  
3.19 Silvia Reisenauerová – žiadosť o stanovisko k uloženiu NN káblového 
vedenia 
3.20 Silvia Danielová – žiadosť o vybudovanie vjazdu na obecnom pozemku 
3.21 Oprava uznesenia č. 36/2019 
3.22 Súhlas s bezodplatným prevodom pozemku KN E č. 1171  do vlastníctva 
obce 

4. Návrh na schválenie uznesenia o spolufinancovaní projektu 
„Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké 
Leváre“ – prestupný terminál  
5. Návrh štvrtej zmeny rozpočtu na rok 2020 
6. Rôzne 
6.1 Spol. NetMann s.r.o – žiadosť o prenájom stánku 
6.2 Informácia o príprave zmeny územného plánu 

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

        9. Záver  
  

       
 
 
 
 

   Ing. Richard Nimsch 
                                                                                   starosta obce 
 
 


