Zápisnica
z mimoriadneho
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva vo Veľkých Levároch zo dňa 24. 04. 2019
________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Richard Nimsch, starosta obce
JUDr. Jozef Kovarík, zástupca starostu
Bc. Jozefína Fábiková, Ján Hýll, MUDr. Boris Chynoranský, Marek Kalivoda, František Kujan,
Ing. Roman Masopust, Ing. Robert Pernička (zúčastnil sa zasadnutia po jeho otvorení) , Mgr.
Zuzana Pucherová, PhD., Silvia Repáňová, Jozef Richveis.
Ostatní prítomní: Mgr. Blažej Pišoja, prednosta OcÚ a Ing. Ján Ridzik, kontrolór obce
Účasť občanov: 1
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľké Leváre (ďalej len „OZ“) bolo zvolané pozvánkami,
vyhlásením v miestnom rozhlase a zverejnením na webovom sídle obce.
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN obce Veľké Leváre, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
obce Veľké Leváre č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Leváre
3. Diskusia
4. Schválenie uznesenia, 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 hlasovania 0.
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: JUDr. Jozef Kovarík, Marek Kalivoda
a Ján Hýll.
Za predložený návrh hlasovalo 10 prítomných poslancov, proti 0, zdržali hlasovania 0.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce p. Františka Kujana a MUDr. Borisa
Chynoranského. Za zapisovateľa Mgr. Blažeja Pišoju.
2. Návrh VZN obce Veľké Leváre, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Veľké Leváre č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Veľké Leváre
Obec Veľké Leváre vypracovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Leváre,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Veľké Leváre č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Leváre. V pôvodnom VZN je
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uvedené, že obec nezabezpečuje zber použitých pneumatík. Obec v zmysle platnej legislatívy
takúto povinnosť nemá. Občania sa takéhoto odpadu môžu zbavovať iba v pneuservisoch,
ktoré majú však obmedzené skladovacie kapacity. Obec preto oslovila niektoré spoločnosti,
ktoré sú ochotné bezodplatne odoberať použité pneumatiky, čím obci nevzniknú dodatočné
náklady na odvoz a likvidáciu odpadu. Takýto zber naopak prispeje k ochrane životného
prostredia, pretože občania sa často zbavujú použitých starých pneumatík aj odhodením do
prírody. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 09. 04. 2019.
3. Diskusia:
V krátkej diskusii sa poslanci informovali na dátum účinnosti navrhovaného VZN, ako aj na
podmienky odvozu pneumatík zo zberného dvora. Taktiež podotkli, že pri obecnej brigáde sa
našlo značné množstvo pohodených starých pneumatík, ktorých sa občania takto zbavujú.
Starosta obce informoval poslancov aj o možnosti zberu a odvozu prepáleného kuchynského
oleja, ktorý je tiež možné na zbernom dvore odovzdávať.
4. Schválenie uznesenia, záver
Uznesenie č. 56/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch zo dňa 24. 04. 2019
obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Leváre č. 1/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Veľké Leváre č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Leváre.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 11 prítomných poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
Vo Veľkých Levároch dňa 03. 05. 2019
Starosta obce:
Ing. Richard Nimsch
Prednosta obce:
Mgr. Blažej Pišoja
Overovatelia zápisnice:
František Kujan
MUDr. Boris Chynoranský
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