
  

Starosta obce Veľké Leváre 

____________________________________________________________  
 
Veľké Leváre dňa 24. 06. 2022 

 
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 29. 06. 2022 o 18,00 hod. 
 
Zasadanie sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Veľké Leváre. 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Správa o činnosti komisií 
4. Návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv 

4.1. Dávid Volek – schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4.2. Jarolím Kleinedler – žiadosť o odkúpenie pozemku vedľa rodinného domu súp. č. 160 
4.3. Eva Tichá, Ľ. Fullu 5, Bratislava – žiadosť o odkúpenie pozemku za rodinným domom č. 156 
4.4. Vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom KN-C č. 625/2 a 625/3 v k.ú. Veľké Leváre vo 

vlastníctve obce Veľké Leváre – doloženie overeného GP 
4.5. Spol. Fab´s India, s.r.o. – žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie 

splaškovej kanalizácie do majetku obce 
4.6. Spol. Corin 33 s.r.o - žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie 

splaškovej kanalizácie do majetku obce 
4.7. Spol Corin 33 s.r.o  – žiadosť o prenájom pozemku 100025/1 
4.8. Odkúpenie pozemkov od SPF Bratislava – KNE 298/1,298/2, KNE 308/2, 308/15, 270 a 

KNC 1176/22) 
4.9. Prevod pozemkov od SPF Bratislava – pozemky pod miestnou komunikáciou (parcela KNE č. 

308/2, 308/15, 270) 
4.10. Návrh prevodu majetku obce do správy rozpočtovej organizácie obce 

5. Návrh na poskytnutie finančného príspevku Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR 
6. Záverečný účet obce za rok 2021 
7. Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2022 
8. Schválenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite Pasoviská 
9. Návrh určenia počtu poslancov, počtu volebných obvodov a rozsahu výkonu 

funkcie starostu na ďalšie volebné obdobie 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce a činnosti obecného 

zastupiteľstva na druhý polrok 2022 
11. Rôzne 
12. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci 
13. Diskusia 
14. Záver 

  
            
 

   Ing. Richard Nimsch 
                                                                            starosta obce 


