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Prítomní: Ing. Richard Nimsch, starosta obce 
Bc. Jozefína Fábiková, Doc. Ing. Ivan Hollý, PhD., Ján Hýll, MUDr. Boris Chynoranský, Marek 
Kalivoda, JUDr. Jozef Kovarik, František Kujan, Ing. Robert Pernička, Mgr. Zuzana Pucherová, 
PhD., Silvia Repáňová, Jozef Richveis. 
Ostatní prítomní: Mgr. Blažej Pišoja, prednosta OcÚ, Ing. Ján Ridzik, hlavný kontrolór obce 
a Mgr. Pavol Vrablec PhD predseda miestnej volebnej komisie. 
 
Účasť občanov: 3 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľké Leváre (ďalej len „OZ“) bolo zvolané 
pozvánkami, zverejnením na úradnej tabuli, na webovej stránke obce a vyhlásením 
v miestnom rozhlase. 
 
Program: 
1. Úvodné náležitosti 

a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie novozvoleného starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Informácia o poverení zastupovania starostu obce 
5. Zriadenie komisií, určenie ich náplne a voľba predsedov 
6. Určenie platu starostu obce 
7. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 

zákona 36/2005 Z. z. o rodine 
8. Diskusia 
9. Záver  
 

Rokovanie otvoril a viedol Ing. Richard Nimsch, novozvolený starosta obce. Privítal 
novozvolených poslancov, prítomných občanov, ako aj Mgr. Pavla Vrableca predsedu miestnej 
volebnej komisie. Za zapisovateľa určil Mgr. Blažeja Pišoju a za overovateľov zápisnice Bc. 
Jozefínu Fábikovú a Doc. Ing. Ivana Hollého, PhD. 
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Predseda miestnej volebnej komisie stručne zhodnotil výsledky volieb do orgánov 
samosprávy obcí ktoré sa konali dňa 29.10.2022. Na voľbách za starostu obce sa zúčastnilo 
28,26 % z 3074 zapísaných voličov, pričom jediný kandidát Ing. Richard Nimsch, ktorý 
kandidoval ako nezávislý kandidát získal 815 platných hlasov. Pri voľbách do obecného 
zastupiteľstva bolo odovzdaných 824 hlasovacích lístkov. Vo voľbách do obecného 
zastupiteľstva bolo zvolených 11 nezávislých kandidátov. Jeden kandidát koalície Hlas – 
sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia a SNS bol zvolený ako náhradník. Najviac 
hlasov do obecného zastupiteľstva získal JUDr. Jozef Kovarik s počtom 673 hlasov, ďalej Doc. 
Ing. Ivan Hollý, PhD., 548 hlasov, Ing. Robert Pernička 533 hlasov, MUDr. Boris Chynoranský 
522 hlasov, Marek Kalivoda 501 hlasov, František Kujan 484 hlasov, Bc. Jozefína Fábiková 455 
hlasov, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., 453 hlasov, Silvia Repáňová 441 hlasov, Ján Hýll 405 
hlasov, Jozef Richveis 400. Ako náhradník bol zvolený Tibor Kozma s počtom hlasov 157. Po 
zhodnotení výsledku volieb predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenie 
o zvolení novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. 

Následne novozvolený starosta Ing. Richard Nimsch prečítal sľub starostu obce, ktorý 
potvrdil svojim podpisom.  
 Potom starosta prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Všetci novozvolení 
poslanci potvrdili svoj sľub podpisom. 

V krátkom príhovore starosta skonštatoval, že po štyroch rokoch, ktoré rýchlo ubehli 
je situácia po voľbách úplne iná, najmä kvôli tomu, že voľby prebehli pokojne. Po 
predchádzajúcom období je vidieť množstvo práce, ktoré sa vykonalo, ale mnoho vecí sa 
neuskutočnilo, alebo sa ich realizácia spomalila, či už z dôvodu pandémie alebo z dôvodu  
vojenského konfliktu v susednej krajine. Aj napriek tomu, že dnešná doba je veľmi náročná, 
poďakoval sa všetkým za to, že sa nebáli ísť kandidovať vo voľbách do obecného zastupiteľstva, 
zaželal všetkým veľa síl a vyjadril úprimné potešenie z budúcej spolupráce. 

 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Po krátkej prestávke starosta obce skonštatoval že sú prítomní všetci poslanci, 

zastupiteľstvo je teda schopné rokovať a prijímať uznesenia. Do navrhovaného programu 
nebol doplnený žiaden bod, preto program poslanci jednohlasne s počtom všetkých 11 
poslancov schválili a riadili sa ním. 

 
Uznesenie č. 114/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
a)  berie na vedomie: 
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,  



 
 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  
Veľkých Levároch zo dňa 08. 11. 2022 

________________________________________________________________

           

 

 

3 
 

2. vystúpenie novozvoleného starostu  
b) konštatuje, že  
1. novozvolený starosta obce Ing. Richard Nimsch zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce  
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Bc. Jozefína Fábiková, Doc. Ing. Ivan Hollý, PhD., 
Ján Hýll, MUDr. Boris Chynoranský, Marek Kalivoda, JUDr. Jozef Kovarik, František Kujan, Ing. 
Robert Pernička, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., Silvia Repáňová, Jozef Richveis zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

V prípadoch, ktoré vymenúva zákon o obecnom zriadení, napríklad ak starosta nezvolá 
obecné zastupiteľstvo aspoň raz za 3 mesiace vedie rokovanie zástupca starostu alebo 
poslanec, ktorého obecné zastupiteľstvo týmto poverí. Starosta obce navrhol, aby týmto 
poslancom bol MUDr. Boris Chynoranský. 
 
Uznesenie č. 115/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca MUDr. Borisa Chynoranského zvolávaním a 

vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
4. Informácia o poverení zastupovania starostu obce 
 

V zmysle zákona o obecnom zriadení poveril starosta obce zatupovaním starostu 
JUDr. Jozefa Kovarika. 

 
Uznesenie č. 116/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie JUDr. Jozefa Kovarika za zástupcu 

starostu obce Veľké Leváre pre volebné obdobie r. 2022 – 2026 podľa § 13b ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 

 
5. Zriadenie komisií, určenie ich náplne a voľba predsedov 
 

Obec má v zmysle štatútu obce zriadené komisie, ktoré zároveň určujú aj ich náplň 
práce. Do jednotlivých komisií boli zároveň vymenovaní predsedovia, ktorí na nasledujúcom 
rokovaní OZ oznámia ich zloženie. 
 
Uznesenie č. 117/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
a) v súlade so Štatútom obce zriaďuje tieto komisie obecného zastupiteľstva: 

1. Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky  

2. Komisia pre financie a majetok  

3. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia  

4. Komisia pre kultúru, šport a školstvo  

5. Komisia pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť  

6. Spoločensko-kultúrny aktív  

 
b) volí za  

1. predsedu Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky: 

Františka Kujana 

2. predsedu Komisie pre financie a obecný majetok: MUDr. Borisa Chynoranského 

3. predsedu Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: Jozefa 

Richveisa 

4. predsedu Komisie pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť: Jozefínu Fábikovú 

5. predsedu Komisie pre kultúru, šport a školstvo: Ing. Roberta Perničku 

6. predsedu Spoločensko-kultúrneho aktívu: Mareka Kalivodu 

 
c) určuje náplň ich práce v súlade so Štatútom obce. 

 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 

Komisiu, ktorú ustanovuje zákon č 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov tvoria zástupcovia každej politickej strany, za ktorú 
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kandidovali poslanci obecného zastupiteľstva. V prípade nezávislých kandidátov má komisia 
minimálne troch členov. 
  
Uznesenie č. 118/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo  
a) podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov zriaďuje Komisiu na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce; 
b) volí  
1) predsedu komisie Doc. Ing. Ivana Hollého, PhD. 
2) členov komisie: Jána Hýlla a Mgr. Zuzanu Pucherovú, PhD.  

 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
6. Určenie platu starostu obce 
 

Úväzok starostu stanovuje zastupiteľstvo ešte pred konaním volieb. Tento býva 
krátený najmä v prípade menších obcí. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 82/2022 bol 
stanovený celý úväzok starostu. Platové pomery starostu obce upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, pričom jeho 
výšku môžu poslanci nevýšiť. Poslanci navrhli zvýšiť plat starostu o 60%. 
 
Uznesenie č. 119/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo určuje v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) mesačný plat starostu podľa § 3 ods. 2 zákona odo dňa 09. 11. 
2022 v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona vo výške podľa ods. 1 navýšenej o 60 %. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
7. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 
zákona 36/2005 Z. z. o rodine 
 

V zmysle zákona o rodine môže sobášiť nielen starosta obce ale môžu ním byť určení 
aj poslanci obecného zastupiteľstva. Starosta navrhol aby nimi boli na nasledujúce obdobie 4 
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poslanci. Taktiež bolo navrhnuté zachovať sobášne dni a hodiny tak ako bolo zaužívané 
v minulosti. 
 
Uznesenie č. 120/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine schvaľuje 

poverenie sobášiaceho poslanca pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026: Marek Kalivoda, Ján 
Hýll, JUDr. Jozef Kovarik, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. 
 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Uznesenie č. 121/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje sobášne dni a hodiny na Obecnom úrade Veľké 
Leváre nasledovne: Každý piatok od 14,00 hod. do 16,00 hod. a každú sobotu od 13,00 hod. 
do 18,00 hod. 

 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
10. Diskusia 
 

V diskusii vystúpil p. poslanec Pernička, ktorý sa informoval či existuje tak ako v minulosti 
aj možnosť sobášenia mimo úrad, na čo starosta odpovedal, že v prípade, že je miesto 
dôstojné, je možné za poplatok sobášiť aj mimo úrad a v iných dňoch a hodinách. 

 
11. Záver  
 

Starosta obce poďakoval prítomným aj poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie. 
 
Starosta obce: 
 
Ing. Richard Nimsch 
 
Prednosta obecného úradu: 
 
Mgr. Blažej Pišoja 
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Overovatelia zápisnice:                                                         
 
Bc. Jozefína Fábiková 
 
 
Doc. Ing. Ivan Hollý PhD. 
 


