
  

Starosta obce Veľké Leváre 

____________________________________________________________  
 
Veľké Leváre dňa 25. 06. 2021 

 
V súlade s § 12 a § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a § 2 rokovacieho poriadku 
Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch 
 

 
zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

 

v stredu 30. 06. 2021 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. Podieloví vlastníci na LV 6107 – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

3.2. Ing. Peter Jurkovič s manž. – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

3.3. Alojz Osuský a Martina Mrnková – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

3.4. Ing. Zlatica Tomkuliaková – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 

3.5. Ing. Dana Matúšková s manž. Vladimírom – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 

3.6. Matěj Drtil – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
3.7. Mgr. Alexandra Volková s manž. Jozefom – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 
3.8. Obyvatelia lokality „Majer“ – schválenie prevodov majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
3.9. Obyvatelia bytového domu č. 615 – schválenie prevodov majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
3.10. Obyvatelia bytového domu č. 616 – schválenie prevodov majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 
3.11. Ján Mikula s manž. Jarmilou, Miroslav Binčík a Jozef Vitek s maž. Máriou – 

schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
3.12. Vlastníci bytového domu č. 608 – vysporiadanie pozemku pod bytovým domom 
3.13. Vlastníci bytového domu č. 1057 – vysporiadanie pozemku pod bytovým domom 
3.14. Vlastníci bytového domu č. 612 – vysporiadanie pozemku pod bytovým domom 
3.15. Vlastníci bytového domu č. 613 – vysporiadanie pozemku pod bytovým domom 
3.16. Vlastníci bytového domu č. 607 – vysporiadanie pozemku pod bytovým domom 
3.17. Martin Žonda – žiadosť o umiestnenie septika/odkúpenie obecného pozemku pred 

stavbou RD 
3.18. Denis Cocher – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
3.19. Podieloví vlastníci na LV č. 606 – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
3.20. Kristína Zajacová – doloženie GP 



3.21. Pavol Bojkovský s manž. Annou – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
3.22. JUDr. Stanislav Vilém s manž. Zdenkou – doloženie GP 
3.23. Marián Beňadik a Marek Vozár – doloženie GP 
3.24. Andrej Mikluš s manž. Ivanou – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
3.25. Levárky s.r.o. – žiadosť o súhlas s uložením inžinierskych sietí 
3.26. Ing. Peter Jurkovič – doloženie GP 
3.27. Vlastníci bytov v bytovom dome č. 1060 - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa- zmena uznesenia 
3.28. Pavol Bojkovský - osadenie reklamnej tabule na obecnom pozemku 
3.29. Prejednanie zriadenia výdajného miesta „Zásielkovňa“ 

4. Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2021  
5. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 
6. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o 

zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 5/2020 

7. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Veľké Leváre 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce a činnosti obecného 
zastupiteľstva na druhý polrok 2021 

9. Rôzne 
10. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci 
11. Diskusia 

12. Záver 

 

 
 
 
 

   Ing. Richard Nimsch 
                                                                                   starosta obce 
 
 


