
 
 

Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  
Veľkých Levároch zo dňa 25. 01. 2023 

________________________________________________________________

           

 

 

1 
 

Prítomní: Ing. Richard Nimsch, starosta obce 
Bc. Jozefína Fábiková, Doc. Ing. Ivan Hollý, PhD., Ján Hýll, MUDr. Boris Chynoranský, 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 
 
Účasť občanov: 0 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľké Leváre (ďalej len „OZ“) bolo zvolané 
pozvánkami, zverejnením na úradnej tabuli, na webovej stránke obce a vyhlásením 
v miestnom rozhlase. 
 
1. Otvorenie 
2. Odkúpenie pozemkov od SPF Bratislava – KNE 298/1,298/2 
3. Rôzne 
4. Diskusia 
5. Záver 
 
1. Otvorenie 
 

Rokovanie otvoril a viedol Ing. Richard Nimsch, starosta obce. Na úvod oboznámil 
prítomných s programom rokovania. Poslanci OZ program schválili. Za predložený návrh 
hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržali sa 0. 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: Bc. Jozefínu Fábikovú , JUDr. Jozefa 
Kovarika a Jozefa Richveisa. Za predložený návrh hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, 
zdržali hlasovania 0.  

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce pána Doc. Ing. Ivana Hollého, PhD. 
a Františka Kujana. Za zapisovateľa Mgr. Blažeja Pišoju. 
 
2. Odkúpenie pozemkov od SPF Bratislava – KNE 298/1, 298/2 

 
Obec sa niekoľko rokov snaží vysporiadať pozemky KNE 298/1, 298/2 nachádzajúce sa 

na Poľnej ulici. Odkúpením zvyšných podielov Slovenského pozemkového fondu by sa vytvoril 
majetkovo vysporiadaný pozemok, ktorý je možné následne využiť na prípadnú výstavbu. 
Obec dala v minulosti vypracovať znalecký posudok, na základe ktorého prijalo obecné 
zastupiteľstvo uznesenie 69/2022. SPF ako správca štátneho majetku napokon navrhol cenu 
vyššiu, ako stanovenú v znaleckom posudku. Bolo teda navrhnuté pôvodné uznesenie zrušiť 
a súhlasiť s navrhovanou cenou na odkúpenie do obecného majetku. 
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Uznesenie č. 1/2023  
 

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 69/2022. 

 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Uznesenie č. 2/2023  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie zvyšných podielov na pozemkoch: 

- parc. reg. E č. 298/1, k. ú. Veľké Leváre, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 111 

m2, evidovanú na LV č. 6057 (obec Veľké Leváre vlastní podiel 1/5) 

- parc. reg. E č. 298/2, k. ú. Veľké Leváre, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 

m2, evidované na LV č. 3334 (obec Veľké Leváre vlastní podiel 1/4) 

vo vlastníctve neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 

817 15 Bratislava, do vlastníctva obce Veľké Leváre za cenu 59,03 €/m2. 

 
Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. 
 
3. Rôzne 
4. Diskusia 
 

Do bodu rôzne nebol navrhnutý ani doplnený žiaden bod rokovania, preto v diskusii 
starosta informoval prítomných o prebiehajúcom vyhodnocovaní ponúk verejného 
obstarávania týkajúceho sa dobudovania kanalizácie, ktoré by malo byť ukončené do konca 
januára a následne bude zaslané na kontrolu na ministerstvo životného prostredia. 
Podľa predbežných výsledkov by vysúťažená cena mala byť pokrytá z nenávratného 
finančného príspevku. 

Ďalej sa p. poslanec Hýll informoval na termín pokračovania prác na prestupnom 
terminály verejnej dopravy, na čo starosta odpovedal, že nasledujúci deň je pripravené 
stretnutie, na ktorom sa bude preberať aj termín pokračovania prác, ktorý samozrejme závisí 
od počasia. Taktiež tento pán poslanec upozornil na suchý strom pri ceste smerom na 
železničné priecestie, na čo starosta odpovedal, že obec na toto nebezpečenstvo upozorní 
Správu ciest BSK. 
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5. Záver 
 

Starosta obce poďakoval prítomným a poslancom za aktívnu účasť a v čase 18:35 ukončil 
rokovanie. 

 
Starosta obce: 
 
Ing. Richard Nimsch 
 
Prednosta obecného úradu: 
 
Mgr. Blažej Pišoja 
 
 
Overovatelia zápisnice:                                                         
 
František Kujan 
 
 
Doc. Ing. Ivan Hollý, PhD. 
 

 


