
  

Starosta obce Veľké Leváre 

____________________________________________________________  
 
Veľké Leváre dňa 23. 04. 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 28. 04. 2021 o 18,00 hod. 
 
Zasadanie sa uskutoční vo veľkej zasadačke obecného úradu Veľké Leváre. 

 
Program:    
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Voľba hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2021-2027 
4. Návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv 

4.1. Adriana Gálová - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4.2. Jozef Masopust - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4.3. Dagmar Včelková - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4.4. Jozef Baláž - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4.5. Vlastníci bytov v bytovom dome č. 1058 - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 
4.6. Michal Kovačovský - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4.7. Milan Klempa s manž. Ivetou - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
4.8. Pavol Čech s manž. Marcelou - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
4.9. Jarmila Prelcová s manž. Štefanom - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
4.10. Vladimír Matok s manž. Alenou - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
4.11. Pavol Privrel s manž. Janou - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
4.12. Patrik Rybár - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4.13. Ľubomír Stašek s manž. Miriam - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 
4.14. Vlastníci bytov v bytovom dome č. 1060 - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 
4.15. Jozef Zváč s manž. Jaroslavou - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
4.16. Jozef Zváč s manž. Máriou  - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
4.17. Jozef Šimek s manž. Máriou - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
4.18. Anna Horecká - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 



4.19. Západoslovenská distribučná a.s. - schválenie prevodu majetku obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 

4.20. Podieloví vlastníci na LV 6107 – doloženie GP 
4.21. Ing. Peter Jurkovič s manž. – doloženie GP 
4.22. Alojz Osuský – doloženie GP 
4.23. Pavol Michálek – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
4.24. Ing. Zlatica Tomkuliaková – doloženie GP 
4.25. František Jurkovič s manž. Máriou – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
4.26. Ing. Jaroslav Mišovič – žiadosť o zriadenie vecných bremien na obecných pozemkoch 
4.27. Ing. Dana Matúšková s manž. Vladimírom – doloženie GP 
4.28. Hurbanová Emília a Gúthová Jana – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 
4.29. Ing. Rudolf Tomovič s manž. Monikou – žiadosť o vybudovanie spevnenej plochy na 

obecnom pozemku 
4.30. Matěj Drtil – doloženie GP 
4.31. Mgr. Alexandra Volková s manž. Jozefom – doloženie GP 
4.32. Obyvatelia lokality „Majer“ – doloženie GP 
4.33. Obyvatelia bytového domu č. 615 – doloženie GP 
4.34. Obyvatelia bytového domu č. 616 – doloženie GP 
4.35. Ján Mikula s manž. Jarmilou, Miroslav Binčík a Jozef Vitek s maž. Máriou – doloženie 

GP 
4.36. Odkúpenie podielov od žijúcich majiteľov parc. reg. E 298/2 
4.37. Miroslav Masiarcin – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
4.38. Andrej a Ivana Mikluš – žiadosť o odkúpenie z obecného pozemku 

5. Prerokovanie náležitostí k podaniu žiadosti o podporu výstavby bytových domov 
zo ŠFRB 

6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 
„Športbar“ 

7. Záverečný účet obce za rok 2020 
8. Rôzne 
9. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci 
10. Diskusia 

11. Záver 

 

 
 
 
 

   Ing. Richard Nimsch 
                                                                                   starosta obce 
 
 


