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Kontrola prijatých uznesení 

zo 40. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 16.07. 2018 

 

 

 

C/40/2018 MZ schvaľuje 

 

3/ 
a) Investíciu do siete verejného osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. na území mesta 

Leopoldov v rozsahu ponuky VO-20180510 zo dňa 10. mája 2018 a odporúča primátorke 

mesta  podpísanie príslušnej zmluvnej dokumentácie. 

b) Navýšenie podielu mesta Leopoldov v akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. vo forme nákupu 83 

ks cenných papierov (akcií) v nominálnej hodnote á 331,00 € v celkovej kúpnej cene 33 108,00 € 

v rozsahu ponuky VO-20180510 zo dňa 10. mája 2018 a odporúča primátorke mesta podpísanie 

príslušnej zmluvnej dokumentácie.  

  

Plnenie: Splnené 
Zmluva na investíciu do siete verejného osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. na území 

mesta Leopoldov a  navýšenie podielu v zmysle uznesenia bola vypracovaná a podpísaná 

dňa 18.07.2018. 

 

4/ 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov rozsah výkonu funkcie primátora mesta Leopoldov na plný úväzok na celé 

funkčné obdobie rokov 2018-2022 

  

Plnenie: Splnené 
Informácia bola zverejnená v zmysle zákona dňa 19.07.2018. 

 

5/ 
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov počet poslancov mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov vo volebnom 

období  rokov 2018-2022:  11 slovom: jedenásť. 

  

Plnenie: Splnené 
Informácia bola zverejnená v zmysle zákona dňa 19.07.2018. 

 

6/ 
V zmysle § 166 ods. 3 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod pre 

voľby poslancov do mestského zastupiteľstva v Leopoldove vo  volebnom období rokov 2018 – 

2022.  

  

Plnenie: Splnené 
Informácia bola zverejnená v zmysle zákona dňa 19.07.2018. 
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7/ 
Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

schvaľuje predaj časti pozemku a to diel č. 1 vo výmere 5m2 odčlenený geometrickým plánom 

od pôvodnej parcely č. 487/103 –zastavaná plocha v celkovej výmere 361 m2 p.  Mariánovi 

Miklošovi rod. Miklošovi a manželke Mgr. Renáte Miklošovejrod. Bednarčekovejobaja trvale 

bytom Gojdičova 477/11, Leopoldov za cenu 10,- €/m2. Celková cena je 50,- €. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmluva na odpredaj časti pozemku manželom Miklošovým bola vypracovaná, podpísaná 

a návrh na vklad bol podaný na OÚ Hlohovec, katastrálny odbor dňa 24.07.2018. 

 

8/ 
Mestské zastupiteľstvo na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

schvaľuje spôsob prevodu parcely KN-C číslo 1640/15 – zastavaná plocha vo výmere 99m2, 

ktorá vznikla odčlenením geometrickým plánom číslo G1 215/2018 zo dňa 25.05.2018 od 

pôvodných parciel KN-E číslo 482/101 – orná pôda, 483/105 – ostatná plocha, 483/107 – ostatná 

plocha a 484/5 – zastavaná plocha z dôvodu hodného osobitného zreteľa Františkovi Svetlíkovi 

rod. Svetlíkovi a Zuzane Svetlíkovej rod. Levčíkovej, trvale bytom Moyzesova 1025/47, 920 01 

Leopoldov.  

       Osobitný zreteľ je definovaný nasledovne:  

       Pozemok parcela KN-C číslo 1640/15 – zastavaná plocha vo výmere 99 m2 je súčasťou 

dvora k rodinnému domu. Dvor je oplotený a manželia Svetlíkoví ho v takomto stave 

kúpili od pôvodného vlastníka v roku 2003.  

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Spôsob prevodu vlastníctva bol zverejnený v zmysle zákona na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta dňa 20.07.2018. 

 

 

9/ 
Realizáciu vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu v trase medzi Moyzesovou 

a Gojdičovou ulicou“ na pozemkov parc. číslo 482/101, 481/103, registra „E“, parc. číslo 2667/2, 

2667/3 registra „C“ a parc. číslo 481/101, 481/104 registra „E“ k.ú. Leopoldov podľa Povolenia 

na uskutočnenie vodnej stavby vydaného Okresným úradom Hlohovec, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, štátna vodná správa, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec zo dňa 22.9.2017, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 2.11.2017 a  „Rozšírenie verejnej kanalizácie v trase medzi 

Moyzesovou a Gojdičovou ulicou“ na pozemkoch parc. číslo 481/103 registra „E“, parc. číslo 

2667/2, 2667/3 registra „C“ a parc. číslo 481/101 registra „E“, k.ú. Leopoldov podľa Povolenia 

na uskutočnenie vodnej stavby vydaného Okresným úradom Hlohovec, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, štátna vodná správa, Jarmočná 3, 920 01  Hlohovec zo dňa 22.9.2017, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 2.11.2017 z rozpočtu Mesta Leopoldov. 

  

Plnenie: Splnené 
Investičná akcia na realizáciu vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu v trase medzi 

Moyzesovou a Gojdičovou ulicou“ bola zaradená do rozpočtu mesta RO č. 8/2018. Zmluva 

o dielo bola podpísaná dňa 26.07.2018. 
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10/ 
Podanie žiadosti o dodatočné zaradenie investičnej akcie do Investičného plánu spoločnosti 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany v roku 2018 podľa 

metodického pokynu číslo MP-H7-1_2 Dodatočné jednorazové pravidlá na zaraďovanie 

požiadaviek akcionárov do investičného plánu spoločnosti v roku 2018 – realizácia investície 

žiadateľom (akcionárom). 

  

Plnenie: Splnené 
Žiadosť o dodatočné zaradenie investičnej akcie do Investičného plánu spoločnosti 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany pre rok 2018 bola 

podaná dňa 19.07.2018. 

 

 

11/ 
Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení vybudovania vodovodu a kanalizácie 

uzatvorenej v zmysle § 51 zákona č. 70/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi Mestom Leopoldov a vlastníkmi pozemkov, na ktorých plánujú uskutočniť 

výstavbu rodinného domu a majú záujem o pripojenie tohto rodinného domu na verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu, ktorej vybudovanie zabezpečuje Mesto, a uzatvorenie zmluvy o dodávke 

vody/odvádzaní odpadových vôd s Prevádzkovateľom vodných stavieb a spoluúčasť vlastníka vo 

výške 5 % z vysúťaženej ceny predmetu realizácie (59 252,59 Eur) t.j. 741,66 €/vlastník. 

  

Plnenie: Splnené 
Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení vybudovania vodovodu a kanalizácie medzi Mestom 

Leopoldov a vlastníkmi pozemkov v zmysle uznesenia boli vypracované a podpísané 

zúčastnenými stranami.. 

 

 

12/ 
Návrh Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. pri realizácii 

investície „Rozšírenie verejného vodovodu v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou 

Leopoldov“ a „Rozšírenie verejnej kanalizácie v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou 

Leopoldov“    (verzia2), realizácia investície žiadateľom (akcionárom). 

  

Plnenie: Splnené 
Podpísaný Návrh zmluvy o spolupráci v zmysle uznesenia bol prílohou k žiadosti 

o dodatočné zaradenie investičného plánu spoločnosti TAVOS. 

 

 

14/ 
Vecné bremeno na pozemku vo vlastníctve mesta  KN-E parcela číslo558/1-ostatná plocha, 

nachádzajúca sa  v k. ú. Leopoldov, podľa projektu „SO 01 – Rozšírenie NN siete a SO 02 – 

prípojky NN“, ktorý je  vyznačený v geometrickom pláne na priznanie práva uloženia 

inžinierskej siete číslo G1 93/2018 overenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor dňa 

21.3.2018 v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, za cenu 5,- €/bm, na dobu neurčitú, v nasledovnom rozsahu: 

- zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení  

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie. 
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Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmluva - Vecné bremeno na pozemku vo vlastníctve mesta v zmysle uznesenia bola 

vypracovaná,  podpísaná a doručená na OÚ, katastrálny odbor,  Hlohovec  

prostredníctvom SMF –Marko. 

 

15/ 
 Zaradenie investície „Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie prepoj Moyzesova – 

Gojdičova do rozpočtu mesta vo výške 65 000,- Eur. 

  

Plnenie: Splnené 
Finančné prostriedky na „Rozšírenie verejného vodovodu a  verejnej kanalizácie prepoj 

Moyzesova – Gojdičova vo výške 65 000,- Eur boli zaradené do rozpočtu mesta. 

 

16/ 
Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 

  ZDROJ 

Rozpočet 

pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné príjmy  3 314 177 +18 151 3 332 328 

Príjmy z prenájmu za hrobové miesto  1 000 +460 1 460 

Knižnica výpožičné  230 +470 700 

Príjem z dobropisov  6 000 +7 136 13 136 

Vlastné príjmy ŠKD  5 150 +34 5 184 

Vlastné príjmy MŠ  14 500 +51 14 551 

Príjmy z reklamy  0 +5 000 5 000 

Dotácia DPO SR pre DHZ  0 +5 000 5 000 

Kapitálové príjmy  3 108 + 828 3 936 

UPD – združené prostriedky  828 +828 1 656 

Finančné operácie  1 479 051 + 67 604 1 546 655 

Prevod z fondov rezerv na kapitálový výdavky   + 65 000 1 471 144 

ÚPD združ. pr. – nevyčerpané prostriedky z min. 

roku  0 +2 604 2 604 

Príjmy celkom  4 796 336 86 583 4 882 919 

Bežné výdavky  2 647 040 5 615 2 652 655 

2.1. Protipožiarna ochrana 111 0 +5 000 5 000 

3.4.1. Drobná architektúra 41 5 100 +1 600 6 700 

3.7.1. Údržba fontány a závlah 41 3 100 +1 500 4 600 

6.1.9. Rekonštrukcia a výstavba futbal. infraštruktúry 41 7 950 -7 950 0 

10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ 41 16 378 -8 148 8 230 

10.1.10. Výdavky ŠJ – potraviny 41 52 000 +8 148 60 148 

10.1.5. Výdavky ŠKD  z vlastných príjmov ŠKD 41 5 150 +34 5 184 
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10.2.3. Výdavky škôl (MŠ) z vlastných príjmov 41 14 500 +51 14 551 

12.2.6. Cyklotrasa 41 0 +3 000 3 000 

12.3.3. Komunitné centrum 41 0 +2 380 2 380 

Kapitálové výdavky  2 019 027 91 588 2 110 615 

5.14. Zmeny a doplnky ÚPD 41 7 820 +4 810 12 630 

5.14. Zmeny a doplnky ÚPD 71 2 604 +828 3 432 

6.1.6. Futbalové striedačky 41 0 + 7 950 7 950   

10.1.13. Modernizácia odborných učební  7 000 -7 000 0 

12.2.3. Park detí 41 9 500 +5 000 14 500 

12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul. 41 41 356 +15 000 56 356 

12.8. Rozšírenie VV a VK v trase medzi Moyzes.-

Gojdičova 46 0 +65 000 65 000 

Výdavky celkom   4 774 597 97 203 4 871 800 

 

  

Plnenie: Splnené 
Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 zo dňa 16.07.2018 – zmeny v  príjmovej a  vo výdavkovej 

časti boli zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta 

Leopoldov. 

 

17/ 
 Čerpanie rezervného fondu vo výške ..... 65 000,- € 

          Program 12: Komunikácie a budovy 

 Podprogram 12.8:  

Rozšírenie VV a VK v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ...+65 000,- € 

  

Plnenie: Splnené 
Finančné prostriedky vo výške 65 000,- € boli z rezervného fondu  prevedené do rozpočtu 

mesta Leopoldov na kapitálové výdavky – pol. 12.8. Rozšírenie VV a VK v trase medzi 

Moyzesovou a Gojdičovou . 

 

 

 

V Leopoldove, dňa  10.08.2018 

 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 20.08.2018 

 

 

 


