Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Veľkých Levároch zo dňa 25. 09. 2019
________________________________________________________________

Prítomní: Ing. Richard Nimsch, starosta obce
JUDr. Jozef Kovarik, zástupca starostu
Bc. Jozefína Fábiková, Ján Hýll, MUDr. Boris Chynoranský, Marek Kalivoda, František Kujan,
Ing. Roman Masopust, Ing. Robert Pernička, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., Silvia Repáňová,
Jozef Richveis.
Ostatní prítomní: Mgr. Blažej Pišoja, prednosta OcÚ a Ing. Ján Ridzik, kontrolór obce
Účasť občanov: 7
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. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o činnosti komisií
4. Návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv
5. Návrh druhej zmeny rozpočtu obce
6. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci
7. Diskusia
8. Záver

1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol Ing. Richard Nimsch, starosta obce. Na úvod oboznámil
prítomných s programom rokovania. Poslanci OZ program schválili a riadili sa ním. Za
predložený návrh hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržali sa 0.
Starosta obce navrhol doplniť do programu za návrh druhej zmeny rozpočtu obce
prejednanie návrhu na nákup bankových dlhopisov a prerokovanie ŽoNFP na podporu
cyklodopravy. Za doplnenie týchto bodov programu hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti
0, zdržali sa 0.
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Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: Bc. Jozefína Fábiková, Ján Hýll
a MUDr. Boris Chynoranský.
Za predložený návrh hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržali sa 0.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Silviu Repáňovú a JUDr. Jozefa Kovaríka.
Za zapisovateľa Mgr. Blažeja Pišoju.
2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce:
Uznesenie č. 87/2019 zmluva bola podpísaná
Uznesenie č. 88/2019 uznesenie sa nezrealizovalo
Uznesenie č. 89/2019 zámer bol zverejnený na úradnej tabuli
Uznesenie č. 90/2019 uznesenie bolo doručené
Uznesenie č. 91/2019 uznesenie bolo doručené
Uznesenie č. 92/2019 uznesenie bolo doručené
Uznesenie č. 93/2019 uznesenie bolo doručené
Uznesenie č. 94/2019 uznesenie bolo doručené
Uznesenie č. 95/2019 uznesenie bolo doručené
Uznesenie č. 96/2019 uznesenie bolo doručené
Uznesenie č. 97/2019 uznesenie bolo doručené
Uznesenie č. 98/2019 uznesenie bolo doručené
Uznesenie č. 99/2019 žiadosť bola podaná
Uznesenie č. 100/2019 bolo doručené
Uznesenie č. 101/2019 p. Balážovi bola poskytnutá refundácia nákladov
Uznesenie č. 110/2019 Vzn bolo zverejnené na úradnej tabuli
Uznesenie č. 115/2019 žiadosť bola doplnená
Uznesenie č. 116/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení na
predchádzajúcich zasadnutiach.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
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3. Správa o činnosti komisií
Správu o činnosti finančnej a majetkovej komisie predniesol jej predseda MUDr. Boris
Chynoranský.
V čase 18:20 prišiel do rokovacej miestnosti p. Jozef Richveis.
Správu o činnosti komisie pre kultúru, šport a školstvo predniesol jej predseda Ing.
Robert Pernička.
Starosta obce vyzdvihol aktívne zapojenie kultúrnej komisie pri organizovaní obecných
podujatí, pričom vyzdvihol aj vysokú úroveň týchto akcií, o čom svedčí aj zvýšená účasť na
akciách organizovaných obcou. K poďakovaniu sa pridala aj pani Fábiková, ktorá tiež verejne
poďakovala celej komisii za ich angažovanosť.
Uznesenie č. 117/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Finančnej a majetkovej
komisie a komisie pre kultúru, šport a školstvo.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
4. Návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv
4.1 Schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech
Stanislava Čermáka
V zmysle s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v
zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch č. 89/2019 zo dňa 27. 06. 2019
obec zverejnila zámer odpredaja pozemku z pozemku parcely č. 249/1 zapísanom v PKV č. 521
o výmere 222m2. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa
10.09.2109. Poslanci prijali uznesenie k prípadu hodného osobitného zreteľa, pričom tento
schválili nasledovne: „Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo vlastníckom vysporiadaní
pozemkov žiadateľa, pričom žiadateľ pozemok dlhodobo užíva.“
Uznesenie č. 118/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj z obecného pozemku parcely reg. ,,C“ č.
249/159 o výmere 222m2 odčleneného z pozemku parcely č. 249/1 zapísanom v PKV č. 521 vo
vlastníctve obce Veľké Leváre za cenu 7 €/m2 žiadateľovi Ing. Stanislavovi Čermákovi, bytom
Závodská s. č. 711, 908 73 Veľké Leváre na základe doloženého geometrického plánu
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overeného Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom zo dňa 10. 06. 2019 pod č. G1716/2019 vypracovaného Markom Višváderom, GEO – MAPA L. Novomeského 1216/82, 905
01 Senica pod č. plánu 62/2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z n p.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo vlastníckom vysporiadaní pozemku,
pričom žiadateľ pozemok dlhodobo užíva.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
4.2

Marta Fuchsová – žiadosť o odpredaj pozemku

Pani Marta Fuchsová podala žiadosť na predaj pozemku obci Veľké Leváre pod chodníkom pre
peších, ul. Vinohradnícka, pozemok parcely č. 934/83 o výmere 50,00m2 za cenu 10€/m2.
Poslanci navrhli odkúpenie schváliť, nakoľko vysporiadanie pozemkov je v dlhodobom záujme
obce.
Uznesenie č. 119/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku parcely Reg. ,,C“ č. 934/83
o výmere 50,00 m2 za cenu 10 Eur/m2 pod chodníkom pre peších, ul. Vinohradnícka od Marty
Fuchsovej, Studenohorská 31, 841 03 Bratislava. Náklady na vklad hradí kupujúci.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
4.3

Mgr. Ivan Hollý - doloženie geometrického plánu

Pán Mgr. Ivan Hollý, Zámočnícka 156, 908 73 Veľké Leváre doložil geometrický plán na
vypracovanie zmluvy o vecnom bremene na obecnom pozemku parcely Reg. ,,C“ č. 10200 kat.
územie Veľké Leváre (elektrická prípojka NN) na základe uznesenia č. 34/2019.
Poslanci OZ vypracovanie zmluvy na vecné bremeno, zemná káblová prípojka NN,
pozemok parcely Reg. ,,C“ č. 10200 (LV č. 5433) kat. územie Veľké Leváre na základe
doloženého overeného geometrického plánu schválili.
Uznesenie č. 120/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním zmluvy na vecné bremeno, zemná káblová
prípojka NN, pozemok parcely Reg. ,,C“ č. 10200 (LV č. 5433) kat. územie Veľké Leváre vo
vlastníctve obce Veľké Leváre na základe doloženého overeného geometrického plánu.
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Zmluvu o vecnom bremene vloží do katastra nehnuteľností žiadateľ Mgr. Ivan Hollý,
Zámočnícka 156, 908 73 Veľké Leváre na vlastné náklady.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
4.4 Jaroslav Majerský s manž. - doloženie nákresu k žiadosti o odkúpenie
Pán Majerský s manželkou, bytom s. č. 728, 908 73 Veľké Leváre doložil nákres k
žiadosti o odkúpenie z obecného pozemku parcely č. 249/1 kat. územie Veľké Leváre.
Poslanci OZ neschválili odpredaj pozemku podľa náčrtu, nakoľko cesta v danom oblúku
je úzka a značne by sťažila parkovanie hasičskej techniky.
Uznesenie č. 121/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) súhlasí s odpredajom trojuholníka z obecného pozemku parcely č. 249/1 na základe
doloženého nákresu o výmere cca 16,5m2 v prospech Jaroslava Majerského
s manželkou, bytom s. č. 728, 908 73 Veľké Leváre;
b) nesúhlasí s odpredajom z obecného pozemku parcely č. 249/1 vyznačeného v oblúku
cesty;
c) po predložení geometrického plánu sa bude žiadosťou opätovne zaoberať.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
4.5

Mária Kujanová, Bc. Juraj Tomášek – žiadosť o odkúpenie z pozemku

Pani Mária Kujanová, Jiráskova 4, 851 01 Bratislava a Bc. Juraj Tomášek, Zelená 1, 811
01 Bratislava podali žiadosť na odkúpenie z pozemku parcela Reg. ,,E“ 996/1 kat. územie Veľké
Leváre a to v zadnej časti pozemku, ul. Riadok, parcely č. 996/46 o výmere 20m2 (v rámci
pôvodného oplotenia) a v prednej časti pozemku pred stavbou rod. domu, ul. Vansova diel 1.
o výmere 5,00m2 a diel 2. o výmere 1,00m2 (odčlenené z pozemku parcely č. 996/1).
Poslanci OZ s odpredajom súhlasili.
Uznesenie č. 122/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom požadovanej výmery na základe
doloženého pracovného geometrického plánu a to: parcelu č. 996/46 o výmere 20m2 a dielov:
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1 o výmere 5,00m2 a 2 o výmere 1,00m2, odčlenených z pozemku parcely Reg. ,,E“ č. 996/1
kat. územie Veľké Leváre v prospech Márie Kujanovej, bytom Jiráskova 4, 851 01 Bratislava a
Bc. Juraja Tomáška, bytom Zelená 1, 811 01 Bratislava. Po doložení overeného geometrické
plánu sa bude obecné zastupiteľstvo žiadosťou opätovne zaoberať.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
4.6

Michal Balaščák – žiadosť o vybudovanie vjazdu

Pán Michal Balaščák, s. č. 568, 908 73 Veľké Leváre, podal žiadosť o vybudovanie vjazdu zo
zámkovej dlažby o pôdorysnom rozmere 1,00m x 6,00m na obecnom pozemku parcela č.
308/106 kat. územie Veľké Leváre, pred stavbou RD s. č. 568.
Poslanci OZ upozornili na fakt, že pri budovaní vjazdov sa nedodržiavajú výškové pomery
jestvujúcich chodníkov, čo sťažuje pohyb chodcov po chodníkoch.
Uznesenie č. 123/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním vjazdu na obecnom pozemku parcely č.
308/106 o pôdorysnom rozmere 1,00 m x 6,00 m zo zámkovej dlažby šedej farby o rozmere
10x20cm pre žiadateľa Michala Balaščáka, č. 568, 908 73 Veľké Leváre. V prípade potreby
zemných prác alebo budovania nového chodníka na základe výzvy obecného úradu žiadateľ
odstráni spevnené plochy na vlastné náklady.
Vjazd musí byť osadený vo výške pôvodného chodníka.
4.7 Ľudovít Baláž – žiadosť o vybudovanie žumpy
Pán Ľudovít Baláž, bytom s. č. 937, 908 73 Veľké Leváre podal žiadosť o povolenie na
vybudovanie žumpy, prístavby chodby a kúpeľne k rodinnému domu s. č. 937, na obecnom
pozemku parcely č. 109 kat. územie Veľké Leváre, stavba rodinného domu s. č. 937 a pozemok
parcely č. 109, zapísané na LV č. 1413 vo vlastníctve obce Veľké Leváre.
Starosta obce najprv informoval poslancov, že pôvodný zámer odpredaja spodnej časti
pozemku kontaminovanej splaškami a odpadom (uznesenie č. 88/2019) a následné
vybudovanie žumpy a dekontaminácia znečisteného pozemku, sa nezrealizoval, pretože
rodina Balážová napokon s dohodou nesúhlasila. Na tento prípad sa informoval aj úrad
splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý bol aj na mieste a komunikoval
s obyvateľmi nehnuteľnosti a odporúčal im zámer realizovať. Rodina Balážová však vec chce
riešiť na svoje náklady, čo podľa poslancov OZ značne komplikuje vyriešenie tejto situácie,
nakoľko vybudovaniu žumpy by mal predchádzať odvoz kontaminovanej zeme, čo rodina na
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svoje náklady pravdepodobne nebude môcť zrealizovať. Napokon poslanci súhlasili
s návrhom, aby rodina vybudovala kanalizačnú prípojku a žumpu.
Uznesenie č. 124/2019
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 88/2019.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
Uznesenie č. 125/2019
Obecné zastupiteľstvo
a) súhlasí s vybudovaním kanalizačnej prípojky a žumpy do 2 mesiacov od doručenia
uznesenia a povolenia stavebným úradom;
b) ukladá obecnému úradu obnoviť rokovania o odpredaji užívanej nehnuteľnosti do
vlastníctva užívateľov.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
4.8 Prenájom poľnohospodárskej pôdy formou obchodnej verejnej súťaže
Dňa 31.10.2019 končí dohoda o užívaní poľnohospodárskej pôdy s pánom Ing.
Milanom Dúnarom. Ide o poľnohospodársku pôdu na parc. č. 12404 o výmere 27 000 m2, parc.
č. 13459 o výmere 44 328 m2, parc. č. 13692 o výmere 3409 m2, parc. č. 10182 o výmere 8
964 m2 a o parc. č. 13324 o výmere 138 117 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Veľké Leváre zapísaných
v LV 5433.
Tak, ako bolo v minulosti OZ diskutované, obec chce postupovať aj pri prenájme
pozemkov v súlade s platnou legislatívou. Preto bolo navrhnuté, aby táto pôda bola prenajatá
formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
Uznesenie č. 126/2019
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zorganizovať obchodnú verejnú súťaž na
prenájom poľnohospodárskej pôdy na parc. č. 12404 o výmere 27 000 m2, parc. č. 13459 o
výmere 44 328 m2, parc. č. 13692 o výmere 3409 m2, parc. č. 10182 o výmere 8 964 m2 a o
parc. č. 13324 o výmere 138 117 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Veľké Leváre, zapísaných v LV 5433
s nasledovnými podmienkami:
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1)
2)

minimálna výška prenájmu je stanovená na 100€/ha ročne;
dĺžka nájmu sa stanovuje na dobu 5 rokov

Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
5. Návrh druhej zmeny rozpočtu obce
Obecný úrad vypracoval návrh na druhú zmenu rozpočtu, kde celkové príjmy a celkové
výdavky zostávajú v zásade nezmenené, došlo však k presunu finančných prostriedkov medzi
podpoložkami rozpočtu z dôvodu zreálnenia príjmov, ale aj dosiahnutých úspor.
K úprave rozpočtu predstavil stanovisko hlavný kontrolór obce, ktorý odporučil návrh
zmeny rozpočtu schváliť.
Uznesenie č. 127/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu na zmenu rozpočtu k 31.08.2019 a rozpočtové opatrenie č.2/2019.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
Uznesenie č. 128/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č.2 na rok 2019 k 30.09.2019 nasledovne:

Bežné príjmy spolu:
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové príjmy spolu:
Kapitálové výdavky spolu:

schválený rozpočet
2 189 022
2 187 968
1 000
261 825

2. úprava
2 189 120
2 139 871
453 804
954 623

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

6. Návrh na nákup bankových dlhopisov a prerokovanie ŽoNFP na podporu cyklodopravy
Po rokovaniach zástupcu Privatbanky s obcou a upozornení na aktuálne nízke úrokové
zhodnotenie termínovaného vkladu predstavil starosta obce ponuku na nákup bankových
dlhopisov v hodnote 150 000 €, ktoré by boli úročené 1,30 % úrokom. Ide o finančné
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prostriedky rezervného fondu, ktoré sú viazané k septembru 2020, pričom v prípade potreby
je možné dlhopisy banke odpredať s nižším garantovaným ziskom.
Uznesenie č. 129/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup bankových dlhopisov „Privatbanka 21; 1,30%,
20200918“ v nominálnej hodnote 150 tis. EUR.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0
Starosta obce taktiež informoval o tom, že riaditeľka základnej školy by sa chcela
zapojiť do výzvy na podporu cyklodopravy, z ktorej by sa vybudoval v priestoroch ZŠ stojan na
bicykle. V projekte je počítané aj s terénnymi úpravami, nakoľko by išlo o prebudovanie
nepoužívaného schodiskového vstupu do areálu.
Uznesenie č. 130/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a)
predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Podpora cyklodopravy formou
inštalácie cyklostojanov“
b)
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c)
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške max. 10 000 EUR
d)
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0
7. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci
Starosta obce informoval poslancov, ako aj prítomných občanov o aktuálne
pripravených rekonštrukciách ciest Pekárska a Zámočnícka, kde by sa mali začať stavebné
práce v polovici októbra.
Bola vypracovaná projektová dokumentácia na nové verejné osvetlenie, ktoré je
možné realizovať v budúcom roku.
Starosta vysvetlil aj dôvod zdržania prebiehajúcich stavebných prác na prístavbe
a rekonštrukcii Materskej školy, ktorý spočíva v tom, že jestvujúce základové pätky sú väčšie,
ako sa počítalo v projekte. Statik musel preto opätovne posúdiť založenie prístavby.
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Taktiež už obec finalizuje projekt prestupového terminálu na železnicu, ktorého
súčasťou má byť aj parkovisko. Tento projekt bol už v minulosti poslancom predstavený.
Pokiaľ ide o vybudovanie detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ, obec je pred podpisom
zmluvy na jeho vybudovanie a dodávku. Obec plánuje projekt doplniť o terénne úpravy.
Obec tiež získala z BSK financie na rekonštrukciu knižnice, na čo bola spracovaná aj
projektová dokumentácia. Knižnica bude vybudovaná v prednej časti KD. Vybavenie novým
nábytkom bude musieť byť realizované v ďalšej etape.
Starosta informoval aj o postupe pri kompletnom vysporiadaní pozemkov pod KD,
pričom pôvodný termín na podanie projektu bol posunutý zhruba o mesiac neskôr. Do tej doby
by mohli byť už pozemky pod KD doriešené.
Obec pristúpila aj k zaplátaniu časti výtlkov asfaltovou zmesou. Po zhruba
dvojtýždňovej prestávke budú práce opätovne pokračovať aj v ďalších častiach obce.
Starosta informoval aj o skutočnosti, že projekt modernizácie odborných učební v ZŠ
sa tento rok realizovať nebude. Kontrolný orgán neodporučil v projekte pokračovať a obec
preto zopakuje proces verejného obstarávania odznovu, čím sa celá realizácia odsunie.
V mesiaci august bola realizovaná výmena lapača tukov z jedálne ZŠ. Tiež boli
objednané nové dvere na budovu ZŠ zo zadnej časti, ako aj na vchod obecného úradu.
Objednali sa aj nové malé okná na budove TJ.
Projekt cyklotrasa Veľké Leváre – Malé Leváre je vo finálnej fáze a čaká na podpis.
Od 01 .09. 2019 prešla obec na nový jednotný spôsob zverejňovania objednávok, faktúr
a zmlúv, ktorý je prehľadnejší aj s možnosťou vyhľadávania informácií.
Obec sa uchádza aj o zateplenie ZŠ z Envirofondu, v tejto súvislosti však nemá
informácie v akom štádiu je žiadosť.
19. 10. 2019 o 10:00 sa bude konať akcia: Levárska lipová alej, na ktorú sú pozvaní
prváci ZŠ aj s ich učiteľkami, ktorí spolu vysadia Lipovú alej, ktorá bude začínať „pod
Šibeňákom“ a smerovať popri ceste k Babiemu jazeru. Táto tradícia by sa mohla opakovať
každoročne. Každé dieťa tak bude mať svoj strom o ktorý sa môže starať a tiež sa podporí vzťah
k životnému prostrediu.
Obec aktuálne rieši problematiku stočného. Táto agenda zaberá zamestnancom značný
čas a obec plánuje túto agendu v budúcnosti preniesť kompletne na správcu kanalizačnej
siete, čo by bolo logicky aj legislatívne správne. Taktiež bude v budúcom roku potrebné znížiť
množstvo manipulácii s odpadom, pretože tieto predražujú celkovú cenu za vývoz
a zneškodnenie komunálneho odpadu.
Uznesenie č. 131/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu o činnosti obecného úradu a
aktivitách v obci.
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Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0
8. Diskusia
V diskusii vystúpil p. posl. Richveis, ktorý sa pýtal, kedy budú vymenené požiarne dvere
na hasičskej zbrojnici, na čo starosta odpovedal, že tieto sú už zakúpené a nasledujúci týždeň
budú osadené. Ďalej upozornil na nebezpečné miesto na ulici Peknej, kde na jej konci pri
križovaní s ulicou k Jazeru by bolo vhodné osadiť zrkadlo. Starosta odpovedal, že obec
objednala nové dopravné značky a 3 ks zrkadiel, pričom jedno sa môže použiť práve na tento
kritický úsek. Tiež upozornil na nebezpečnú križovatku v smere na Malé Leváre pri odbočení
na cintorín, kde je neštandardne označená hlavná ulica.
P. posl. Repáňová sa pýtala, prečo je nesúlad v dopravnom značení na hlavnej ceste
smerom od Malaciek, kde od náučného chodníka je zvislá značka priechod pre chodcov, no
vodorovné značenie tam nie je. Bude potrebné overiť, či značenie nebolo budované
v súvislosti s náučným chodníkom. Tiež upozornila na nebezpečný priechod pre chodcov na
Závodskej ulici pri ZŠ. Podotkla, či by nebolo možné zabezpečiť priechod obecnou políciou, čo
by podľa starostu reálne nebolo, pretože je potrebné mať obecnú políciu k dispozícii aj na
nočné služby.
P. posl. Fábiková upozornila opätovne na problematickú dopravnú situáciu pred
predajňou Jednota, kde obyvatelia hlavne cez víkend parkujú autá tak, že dochádza ku
kolíznym situáciám. Tiež upozornila na výtlky na ulici Podjavorinskej.
P. posl. Hýll sa pýtal na situáciu s ulicou Tichou a jej skolaudovaním. Starosta obce
odpovedal, že Regionálne cesty Bratislava nesúhlasia s kolaudáciou cesty v stave, v akom bola
vybudovaná. Sú dohodnuté stavebné úpravy, ktoré sa zrealizujú do konca roka 2019 počas
budovania ciest Zámočnícka a Pekárska. Taktiež upozornil na vypuklinu na chodníku pred Č.D.
1029, o ktorú sa potkýnajú chodci. Napokon upozornil na pretŕčajúci orech na ulici Hlinisko.
P. posl. Chynoranský sa informoval, či má obec vedomosť o výrube stromov v blízkosti
vjazdu do obce od Malaciek, pretože v týchto dňoch tam vídava ľudí s motorovými pílami.
Starosta zareagoval, že pôjde asi o čistenie odvodňovacieho kanála, ktoré vykonávajú
Hydromeliorácie. Pri týchto prácach je tiež potrebné porezať drobné kusy dreva a haluzí.
Starosta doplnil, že depónium budú Hydromeliorácie planýrovať.
P. posl. Kujan pochválil zamestnancov obce za väčší rozsah čistenia ulíc a chodníkov
v obci, no opýtal sa, či nebudú čistené aj zdrže, ktoré sú značne zanesené.
P. posl. Masopust upozornil na prerastajúcu vŕbu pri kostole, ktorá potrebuje orezať,
nakoľko znemožňuje priechod a viditeľnosť.
P. posl. Pernička sa pýtal, v akom stave je projektová dokumentácia na dom smútku,
na čo starosta odpovedal, že bude odovzdaná spolu s projektom kultúrneho domu.
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Na záver udelil slovo starosta aj občanom.
p. Jozef Thúma upozornil na fakt, že z jeho predzáhradky niekto ukradol nasadené
kvety a keď sa informoval na obecnej polícii, či by nemohli odhaliť vinníka, títo ho informovali,
že kamera, ktorá lokalitu sleduje je pokazená. Chcel by preto vedieť, prečo obec nezabezpečí
jej opravu pre zvýšenie bezpečnosti. Starosta obce odpovedal, že o probléme vieme ale každá
investícia má aj načasovanie a v tomto prípade čakáme, či nám prejde podaný projekt na
rekonštrukciu kamerového systému. V prípade, že nie, môžeme pristúpiť k oprave z vlastných
zdrojov.
p. Jozefína Hlavenková sa pýtala na to, ako pokračuje projekt kanalizácie, na čo starosta
odpovedal, že všetko podstatné napísal v Levárskych novinách, teda, že kanalizáciu
nedobudujeme sami, že žaloba na štát a jej úspešnosť je otázna, no obec sa bude snažiť riešiť
kanalizáciu aspoň postupne.
Pán Neshev a pani Neševová vystúpili s problémom so svojou susedou, ktorá podľa ich
vyjadrení zváža odpad z obce na svoj dvor, kde ho údajne skladuje, či triedi. Po siahodlhej
diskusii s poslancami, či vedením obce, ktoré trvalo približne hodinu jej starosta prečítal
odpoveď na jeden z mnohých listov, ktoré rodina Neševová pravidelne adresuje obecnému
úradu, ale najnovšie aj poslancom OZ. Zopakoval v ňom opatrenia, ktoré obec približne od
marca 2019 vykonala: boli rozšírené prevádzkové hodiny zberného dvora; na exponovanom
mieste bolo umiestnené upozornenie na kamerový systém; so spomínanou pani vedenie obce
viac krát komunikovalo a dôrazne bola upozornená na to že nemôže dovážať, ani odoberať
odpad od občanov; občania boli na tento fakt upozorňovaní obecným rozhlasom, či v obecnej
tlači. Starosta napokon zopakoval, že je pripravený také situácie, ktoré popisuje v listoch, ako
sú konkrétne evidenčné čísla áut, ktoré priviezli údajne odpad riešiť. Nedajú sa však riešiť,
pokiaľ ich rodina uvedie v liste, ktorý doručí o niekoľko dní, pretože dôkazy z kamery už
z dôvodu premazávania nemusia existovať.
Vo Veľkých Levároch dňa 30.09.2019
Starosta obce:
Ing. Richard Nimsch
Prednosta obce:
Mgr. Blažej Pišoja
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Overovatelia zápisnice:
Silvia Repáňová
JUDr. Jozef Kovarik
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