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1. Primátorka mesta  

 

Mgr. Terézia Kavuliaková 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

2. Identifikačné údaje mesta 

 

Názov: Mesto Leopoldov 

Sídlo: Hlohovská cesta 104/2, 920 41  Leopoldov 

IČO: 00312703 

Štatutárny orgán obce: Mgr. Terézia Kavuliaková – primátorka mesta 

Telefón: 033 734 22 07 

Mail: primatorka@leopoldov.sk  

Webová stránka: www.leopoldov.sk  

 

Rozpočtové organizácie Mesta Leopoldov: 

1. Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41  Leopoldov 

Štatutárny orgán: Mgr. Oľga Galčíková – riaditeľka školy 

IČO: 35602643 

telefón: 033/7330892 

e-mail: zsleopoldov@gmail.com  

webová stránka: http://zsleopoldov.edupage.org/  

hodnota majetku: Brutto: 1 173 844,96 eur, Korekcia: 854 933,98 eur, Netto: 318 910,98 eur 

výška vlastného imania a záväzkov: 318 910,98 eur 

výsledok hospodárenia: - 6532,42 eur 

mailto:primatorka@leopoldov.sk
http://www.leopoldov.sk/
mailto:zsleopoldov@gmail.com
http://zsleopoldov.edupage.org/
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2. Materská škola, ul. Štúrova 419/1, Leopoldov 

Štatutárny orgán: Mgr. Katarína Antalová – riaditeľka materskej školy 

IČO:  37838628 

telefón: 033/7342033 

e-mail: msleopoldov@gmail.com  

webová stránka: www.msleopoldov.sk 

hodnota majetku: Brutto: 655 909,99 eur, Korekcia: 387 534,18 eur, Netto: 268 375,81 eur 

výška vlastného imania a záväzkov: 268 375,81 eur 

výsledok hospodárenia: -29 385,35 eur 

 

Mesto Leopoldov nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií, neziskových organizácií ani 

obchodných spoločností. 

 

3. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Primátorka mesta:    Mgr. Terézia Kavuliaková 

Zástupca primátorky:    doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

Prednostka mestského úradu:  Ing. Zuzana Pelzlová  

Hlavná kontrolórka mesta:   Ing. Terézia Trnková 

Poslanci mestského zastupiteľstva: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

     Pavel Zlámala 

     JUDr. Milan Gavorník 

     Ing. Róbert Gergič 

     Mgr. Renáta Miklošová 

     Mgr. Jozef Krilek 

     Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková 

     Ing. arch. Matej Jančár 

     Bc. Zuzana Luhová 

     Stanislav Piovarči 

     doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

 

Dňa 10. novembra 2018 sa konali Voľby do orgánov samosprávy obcí, čím sa zmenila 

organizačná štruktúra mesta a vedúci predstavitelia mesta nasledovne:  

mailto:msleopoldov@gmail.com
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Primátorka mesta:    Mgr. Terézia Kavuliaková 

Zástupca primátorky:    doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

Prednostka mestského úradu:  Ing. Zuzana Pelzlová  

Hlavná kontrolórka mesta:   Ing. Terézia Trnková 

Poslanci mestského zastupiteľstva: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

     Pavel Zlámala 

     Mgr. Richard Slovák 

     Ing. Róbert Gergič 

     Mgr. Renáta Miklošová 

     PhDr. Mgr. Jozef Krilek 

     Ing. Tomáš Kamenár 

     Ing. arch. Matej Jančár 

     Bc. Zuzana Luhová 

     Ján Mika 

     Mgr. Viera Lietavová 

 

Komisie: 

Finančná komisia 

 Komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia 

 Komisia kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania 

 Komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ 

 

 

 

Mestský úrad: 

K 31.12.2018 bol stav zamestnancov Mesta Leopoldov zamestnaných na trvalý pracovný 

pomer 100, v členení: 

 

  
Evidenčný počet  

zamestnancov vo 

fyzických osobách  

k 31.12.2018 

Celkovo 100 

z toho: 

správa mesta 
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verejné priestranstvo 9 

ostatní 
 

v školstve ZŠ 44 

v školstve MŠ 22 

opatrovateľská služba 

Spoločný obecný úrad 

5 

7 

 

 

 

Mimopracovný pomer 

Počas roka 2018 bolo uzatvorených 31 dohôd o vykonaní práce. 

 

 

 

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku 

 

Mesto je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, 

ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom 

a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť 

o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

 

a. Geografické údaje 

Mesto Leopoldov leží na nive dolného Považia medzi Váhom a Dudváhom. Sídelný útvar 

mestského typu Leopoldov leží v centrálnej časti okresu Hlohovec. Od východu hraničí 

s mestom Hlohovec, od západu s Červeníkom, od severu s Madunicami a od juhu so 

Šulekovom. Mesto sa nachádza pri diaľnici Bratislava – Trenčín a na výhodnú polohu 

poukazuje blízkosť historického mesta Trnava a kúpeľného mesta Piešťany. Leopoldov je tiež 

významným železničným uzlom. Cez mesto prechádza aj komunikácia II. triedy smer Piešťany 

– Hlohovec – Nitra, na ktorú sa napájajú ďalšie smery cestnej dopravy, či už je to trasa Trnava 

alebo smerom na Sereď. Kataster sídla má rozlohu 565 ha a nachádza sa v nadmorskej výške 

139-154 m. Územne patrí do trnavského kraja.  

 

 

b. Demografické údaje  

Počet obyvateľov: 4005  z toho 

Počet mužov:  1981 

Počet žien:  2024 

 

c. Ekonomické údaje  

 

Evidovaní uchádzači o zamestnanie (UoZ) v meste Leopoldov: 

Rok Počet UoZ  
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2011 201 

2012 227 

2013 166 

2014 162 

2015 133 

2016 109 

2017 55 

2018 36 

 

 

 

d. Symboly mesta 

Erb mesta: 

 

V modrom štíte strieborné čiernomurované jednovežové, cimburím ukončené opevnenie s 

modrými oknami a strieľňami, to všetko preložené červeným gréckym tlapovitým konvexným 

krížom, dookola ovenčeným dvoma zelenými, dolu červenou stuhou previazanými ratolesťami. 

 

Vlajka mesta: 

 

 

Architektonický motív (protiturecká pevnosť), erb z 12. augusta 1712, udelený kráľom 

Karolom IV. 



                                                                     

 

8 

 

Štandarda mesta: 

 

 

 

 

Znak mesta: 

 

 

e. História mesta 

Mesto Leopoldov, ležiace na južných výbežkoch Považského Inovca história nazvala Prvou 

baštou kresťanstva a neskôr získalo aj neveľmi lichotivú prezývku Mesto na sopke. Oba názvy 

v sebe zosobňujú základné vývinové etapy mesta ako podhradnej obce susediacej pevnosti. 

Leopoldov bol dieťaťom histórie. Jeho vznik si vynútila neprehľadná a mimoriadne 

komplikovaná situácia v druhej polovici 17. storočia, ktorá si vyžiadala radikálne riešenie 

ochrany habsburského mocnárstva pred pustošiacimi Turkami. Novozámocká pevnosť ich 

náporu podľahla, a preto Leopold I. spolu s cisársko-kráľovskou radou rozhodol o stavbe novej 

pevnosti. Za jej miesto si vojenskí inžinieri zvolili ostrovček na močaristom teréne. Lokalitu na 

stavbu pevnosti cisár kúpil od hlohovských zemepánov. 

Po päťročnej výstavbe (1665 – 1669) však pevnosť, ktorá bola svojho času najmodernejším a 

najobávanejším hradom strednej Európy, do bojov s Turkami už nezasiahla. Svoje 

opodstatnenie však našla počas protihabsburských bojov. Neohrozilo ju ani jedno obliehanie, 

ani priamy úder. Dosvedčujú to v Európe ojedinelé nálezy mincí razených priamo v pevnosti. 
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V polovici 19. storočia sa na ňu postupne zabúda, je v nej umiestnený generálny lazaret a 

vojenské sklady. 

Novú funkciu získal Leopoldov hrad, ktorý dvakrát navštívil aj Jozef II., po prijatí Bachovho 

dekrétu v roku 1855. V tomto roku začal ako väzenský ústav písať svoje novodobé dejiny. 

Jedným z ich zlomových okamihov bol útek odsúdených a zavraždenie piatich príslušníkov 

ústavu v novembri 1991. Vznik mesta Leopoldov sa teda viaže na výstavbu protitureckej 

pevnosti, ktorú dal v roku 1665 postaviť cisár Leopold I. a po ktorej získalo mesto aj svoje 

súčasné meno. Na mieste terajšieho mesta pôvodne stáli dve obce – niekdajší Verešvár 

(Červeník) a osada Ujfalu (maď. Nová obec). 

Prvými obyvateľmi Mestečka, boli práve remeselníci z Bavorska a Moravy, ktorí stavali 

pevnosť. O tom svedčí nielen prehľad o prvých obyvateľoch, ale aj početné remeselnícke 

priezviská, ktoré sa časom poslovenčili. Takisto aj pôvodná architektúra mesta mala v sebe 

nádych a prvky kultúry týchto prvých občanov. Spočívali v obdĺžnikovom námestí, ktoré malo 

uprostred ako centrálne objekty kostol a faru. Počas dokončovania stavby hradu sa niektorí z 

nemeckých, českých či slovenských staviteľov a remeselníkov začali postupne usádzať pod 

hradom a onedlho vytvorili podhradnú obec. Jej názov znel Ujvároska (maď. Nové mesto) a 

latinsky „Neistadtad penes Praesidium Leopoldopolienes“, t.j. „Nové Mestečko pri pevnosti 

Leopoldov“. 

Obec sa postupne vyvíjala ako priemyselno-hospodárske sídlisko a už po niekoľkých rokoch 

získala za zásluhy pri výstavbe a zásobovaní pevnosti od cisárov Leopolda I. a Karola VI. 

mnohé mestské výsady. Pôvodná výsadná listina sa nezachovala a tradované výsady 

Leopoldovčanom za zásluhy pri obrane pevnosti obnovil cisár v roku 1712. Obec bola 

povýšená na mestečko, obyvatelia boli slobodní mešťania a nepodliehali žiadnemu 

zemepánovi. Richtár používal kovovú pečať a erb. Zachovali sa tri kovové pečate. Dve z nich 

sú z prelomu 17. a 18. storočia. Tretia pečať je z bachovej éry. Neskôr sa používala maďarská 

pečať. Mestské súdne právo vstúpilo do platnosti v roku 1678, teda už deväť rokov po 

vystavaní pevnosti. Medzi ďalšie výsady patrili práva organizovať jarmok i týždenné trhy a 

voliť farára. Prvý jarmok sa konal 17. januára 1713. Obyvatelia boli tiež oslobodení od platenia 

mýta a cla v celej krajine. Obec v 19. storočí výrazne poškodilo niekoľko rozsiahlych požiarov 

a povodní. 

V roku 1683 obec vyhorela pri požiari, ktorý dal založiť veliteľ pevnosti Henrich Kielmansegg, 

aby budovy nepadli do rúk Turkom, postupujúcim na Viedeň. Oheň zničil aj kostol postavený 

jezuitmi v roku 1671. Pri veľkej povodni v roku 1813 bol okrem iného poškodený aj rímsko-

katolícky kostol z roku 1693, ktorý nahradil drevený kostolík, postavený na mieste prvého 
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leopoldovského kostola. Ďalšia pohroma postihla Mestečko počas povstania v roku 1848, keď 

bolo opäť vypálené posádkou pevnosti pred hurbanovským vojskom. Udalosti z rokov 1848-49 

pripomína pamätník popravených slovenských dobrovoľníkov Viliama Šuleka a Karola 

Holubyho, ležiaci neďaleko Leopoldova. Pri vyhlásení I. československej republiky bol 

dôležitý železničný uzol Leopoldov obsadený početným maďarským vojskom, ktoré však v 

noci na 29. novembra 1918 bez boja opustilo Leopoldov. V ten istý deň obsadilo mesto 

československé vojsko. Priemyselnému rozvoju mesta napokon výrazne pomohla výstavba 

železničnej trate a významného diaľničného traktu (Bratislava – Trenčín), ktorý Leopoldov 

zaraďuje medzi strategické slovenské komunikačné uzly. Na rozdiel od iných obcí, Leopoldov 

nie je typickou obcou s prevahou poľnohospodárskej výroby. Dôvodom bol snáď malý 

kataster, ale aj možnosť zamestnania, ktoré poskytovala najmä pevnosť. 

 

 

f. Pamiatky  

KOSTOL SV. IGNÁCA 

 

Obec Leopoldov bola cirkevne osamostatnená v roku 

1671. V tomto roku, teda osem rokov po založení obce 

bol postavený aj prvý kostol. Stavbu vykonali jezuiti za 

výdatnej pomoci Leopolda Kollonicza z Viedenského 

Nového Mesta a Jána Gerneinera, finančného správcu 

stavby pevnosti. V júli 1683, keď veliteľ pevnosti 

Kielmansegg dal vypáliť celú obec z obavy, aby 

neslúžila ako úkryt pre Turkov, vyhorel aj kostol. Po 

znovu vystavaní obce bol postavený aj drevený kostol. 

Jeho stav bol však veľmi biedny. Desať rokov po 

vypálení obce v júli 1693 bol položený základný kameň 

nového kostola. Práce pokračovali veľmi rýchlo, a tak bol v októbri 1693 kostol vysvätený. Aj 

on však vyhorel v roku 1728. Nový kostol bol vystavaný z milodarov a vysvätil ho biskup 

Jozef Vito, v roku 1803. V roku 1813 rozvodnený Váh zaplavil obec a voda podmyla aj múry 

kostola. Oprava klenby bola nevyhnutná. Počas Slovenského povstania Hurbanovské vojsko 

chcelo obsadiť pevnosť Leopoldov. Veliteľ pevnosti vydal príkaz podpáliť Mestečko. Oheň 

zachvátil aj strechu a vežu kostola. Vežové hodiny a zvony požiar zničil. Škodu utrpelo aj 

vnútorné zariadenie. Oprava kostola bola nevyhnutná. V krátkom čase bola strecha kostola 
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pokrytá šindľom, opravili sa múry, zrenovoval sa exteriér i interiér kostola. V roku 1863 bola 

dostavaná nová veža. Počas prvej svetovej vojny zrekvirovali vojaci väčší zvon. Nový zvon bol 

zakúpený až v roku 1922 zo zbierok farníkov. Boje v rokoch 1848 - 1849 pripomínajú železné 

delové gule. Jedna na stene kostola a tri na budove fary. Farský úrad v Mestečku bol zriadený v 

roku 1775, matrika sa začala viesť od roku 1739. Do zriadenia samotnej fary vykonávali 

duchovnú správu Jezuiti z pevnosti. Patrón kostola bol od prvopočiatku svätý Ignác z Loyoly. 

Pred kostolom je socha Panny Márie, rokokový stĺp z polovice 18 storočia, v kamennej 

pletencovej ohrade. 

 

MOST NA TROLASKOCH 

 

Most vznikol ešte počas stavby pevnosti v rokoch 

1665 až 1669. Postavili ho nad jedným z ramien 

bohato meandrujúceho Váhu. Spájal tak západnú 

bránu s pôvodnou osadou, v ktorej sa usadili 

robotníci z pevnosti. Piliere mosta tvoria kvádre z 

jemného pieskovca a podľa odborníkov sú aj so 

zreteľom na vek mosta v relatívne dobrom stave. 

Ich povrch je však zvetraný. Podobný problém sa týka aj ostatných častí – tzv. podperákov a 

klenieb. Trojklenbový most tvoria tehly, ktoré však postupne nahrádza nová výplň. 

Reštaurátori predpokladajú, že dnešnú podobu získal most až omnoho neskôr – povrchové časti 

– nadmurovka s korunnou rímsou, pôvodne zrejme tiež kamennou, sú výsledkom mladších 

úprav mosta. V minulosti povrch podobných mostov tvorili žulové kocky. Svoju funkciu most 

plnil ešte donedávna – ešte pred päťdesiatimi piatimi rokmi sa pod ním vo vysychajúcom 

ramene Váhu čľapotali husi a kačice. Svedčí o tom napokon aj pomenovanie lokality, ktoré je 

motivované tvarom pôvodného ramena a odvodené od latinského slova trulla, čiže panvica. Aj 

preto sa v mnohých mapách uvádza názov Trulasky (ápropós, latinský pôvod má aj názov 

susediacej lokality – Paradajs – odvodený na základe pôvodne bujnej vegetácie v okolí Váhu 

zo slova paradiso – raj). 
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PRANIER 

 

Renesančný kamenný stĺp slúžil na trestanie previnilcov verejným 

trestom – „pranierovaním“. Bol postavený v roku 1678 po udelení 

výsady mestského súdnictva cisárom Leopoldom I. Stĺp je štvorhranný 

a na bokoch prehĺbený, hore ukončený strieškou. Jeho výška je tri 

metre. Pôvodne bol umiestnený na inom mieste, ale v roku 1960 bol 

premiestnený do mestského parku. Verejné tresty sa vykonávali 

priviazaním odsúdených na pranier. Tresty sa udeľovali za verejné 

pohoršenie, krádeže, ohováranie, ublíženie a podobne. Najčastejšie sa 

uskutočňovali v nedeľu, v dňoch sviatkov či jarmoku. Previnilcov 

súdila Mestská rada, ktorej predsedom bol richtár. Pranier je ako 

významná pamiatka chránený slovenským pamiatkovým ústavom.  

 

POMNÍK JAROLÍMOVI GUCMANOVI  

 

Pomník je súčasťou parku na námestí a prešiel 

niekoľkými zmenami. Kedysi bol na kamennom 

podstavci železný tank, dnes ho vystriedala socha 

zobrazujúca vrtuľu z lietadla. Jarolím Gucman bol 

príslušník 1. československej leteckej divízie, ktorý 28. 

apríla 1945 podľahol zraneniam spôsobeným haváriou 

lietadla. Naša obec už bola vtedy oslobodená a o pár dní 

na to skončila vojna. Jarolím Gucman mal vtedy len 23 a 

padol na prahu slobodnej vlasti. 

 

PEVNOSŤ 

 

Leopoldov bol najsilnejšou pevnosťou 

habsburského mocnárstva. Bol predvalom 

kresťanskej civilizácie a kľúčom k Európe v čase 

najväčšej expanzie Turkov. Počas Tridsaťročnej 

vojny Turci pustošili južné Slovensko až po 

Hlohovec. Po jej ukončení a Westfálskom mieri 
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nastúpil v roku 1657 na trón uhorského kráľa a nemeckého cisára Leopold I. a k nemu sa viaže 

aj vznik Leopoldova. Pevnosť sa začala stavať 19. septembra 1665, v tej dobe podľa 

najmodernejšieho systému – na rovine valy, šance a múry opevnené v hviezdicovitom tvare. 

Opevnené hviezdice boli stavané podľa vzoru talianskeho hradu. Cisár Leopold I. zveril stavbu 

do rúk levického generála de Souchesa. Prvým veliteľom ešte nepostavenej a nejestvujúcej 

pevnosti sa stal jeden z najlepších dôstojníkov Souchesovej armády, plukovník Ján Michal 

Ritch, ktorý viedol celú stavbu. Tritisíc remeselníkov a robotníkov stavalo pevnosť, ktorú 

pomenovali po cisárovi Leopoldovi I. – Leopoldov. Remeselníci sa usadili pri pevnosti a 

založili obec Mestečko. V roku 1678 prešla pevnosť prvým krstom. Tokoly a jeho kuruci 

obsadili celé Slovensko, iba Leopoldov sa ubránil. V tejto dobe, po smrti veliteľa Rithu, sa stal 

novým veliteľom plukovník gróf Ján Viliam Zinzendorf. Po porážke veľkej tureckej armády pri 

Viedni v roku 1683 sa stal veliteľom barón Henrich Kielmansegg. Pri povstaní Františka 

Rákocziho v roku 1706 generál Schwarzenau dal z núdze raziť mince na vyplácanie žoldu 

nespokojným vojakom. Tieto mince mali na jednej strane nápis „LS – Leopoldstadt“ a na 

druhej strane „EX NECESITATE“, čo v preklade znamená z nutnosti. V rokoch 1708-1715 bol 

veliteľom pevnosti generál barón Ľudovít Treuenfeld, v rokoch 1722-31 vicemaršál Imrich 

Fridrich de Fabre, v rokoch 1733-46 vicemaršál barón Ján filip Desfeigny de la Tournelle. Za 

vlády Márie Terézie pevnosť slúžila ako veľká zásobáreň a sklad pre vojsko. V rokoch 1746-50 

bol veliteľom pevnosti generál barón Henrich Krištof Busch. V roku 1783, po smrti svojej 

matky, navštívil cisár Jozef II. Pevnosť Leopoldov a rozhodol, že časť vojenských vyslúžilcov, 

ktorí boli umiestnení v Budíne, preloží do Leopoldova, kde budú zaopatrení až do smrti. Prvá 

polovica 19. storočia bola revolučná, a preto bol Leopoldov silnejšie obsadený cisárskymi 

plukmi. V tomto období, 2. februára, Leopoldov kapituloval vojsku cisára Františka Jozefa I. 

Takto pevnosť stratila svoj vojenský význam a v roku 1855 cisár vydal na návrh ministra 

Bacha dekrét, aby sa Leopoldov pretvoril na väznicu. 

 

5. Plnenie funkcií  mesta (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

a. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytujú: 

- Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41  Leopoldov 

- Materská škola, ul. Štúrova 419/1, Leopoldov,  

ktorých zriaďovateľom je Mesto Leopoldov. 
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b. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v meste poskytujú lekári: 

- MUDr. František Uhrovič – praktický lekár pre deti, pediater 

- MUDr. Iveta Chudá – praktický lekár pre deti, pediater 

- MUDr. Denisa Petrovičová – stomatológia, zubná ambulancia 

- MUDr. Ľubica Šišková – praktický lekár pre dospelých 

- MUDr. Mária Žilková – praktický lekár pre dospelých 

 

c. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v meste zabezpečuje: 

Opatrovateľská služba, ktorá sa poskytuje cez Spoločný obecný úrad Leopoldov, so sídlom 

v Leopoldove.  K 31.12.2018 malo Mesto Leopoldov 5 opatrovateliek. 

Počet opatrovaných k 31.12.2018 bol 23. 

 

Prehľad nákladov a príjmov zo sociálnych služieb za rok 2018 v eurách: 

 

Opatrovateľská 

služba 

Výdavky Mzdy 35 490,32 € 

Posudzujúci lekár Refundácia na PL 0,00 

Výdavky na PL 0,00 

Úhrady klientov Príjem úhrad od klientov 10 224,36 

Úhrady klientov vrátené obci 10 224,36 

Počet vyhotovených zdravotných posudkov – 20 ks. 

 

d. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje kultúrna komisia vytvorená z poslancov 

Mestského zastupiteľstva a prizvaných členov komisie. Za kultúru zo strany Mestského úradu 

bola v r. 2018 zodpovedná pani Ingrid Vidová. 

 

Prehľad kultúrnych akcií počas r. 2018: 

mesiac deň  názov podujatia miesto  program 

február 13.2.2018 Pochovávanie basy Nám. sv. Ignáca Súbor Verešvaran a 

Verešvaranka  

k začiatku fašiangového 

obdobia 

február 25.2.2018 Žiaci ZŠ na MsÚ MsÚ Leopoldov Vinšovanie k začiatku 

fašiangového 

 obdobia žiakmi ZŠ Leopoldov 

február 13.2.2018 Maškarný ples Nám. sv. Ignáca Tradičný maškarný ples žiakov 

Základnej  

školy v spolupráci ZŠ, Rady 
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rodičov pri ZŠ a  

Mesta Leopoldov 

marec 27.3.2018 Veľkonočné 

kraslice 

Nám. sv. Ignáca Veľkonočné stromy života, 

zdobenie kraslicami 

april 4.4.2018 Deň učiteľov ZŠ   Posedenie s poďakovaním pri 

príležitosti dňa učiteľov 

april 9.4.2018 Deň učiteľov MŠ   Posedenie s poďakovaním pri 

príležitosti dňa učiteľov 

april 18.4.2018 Súťaž ku Dňu Zeme ZŠ Leopoldov Výtvarná súťaž ku dňu zeme 

april 25.4.2018 Deň Zeme Nám. sv. Ignáca Zábavno-náučná akcia ku Dňu 

Zeme 

april 30.4.2018 Stavanie mája Nám. sv. Ignáca Tradičné stavanie mája 

a májová veselica 

máj 11.5.2018 Pivný festival Nám. sv. Ignáca Kultúrne podujatie pri hudbe a 

pivu 

máj 12.5.2018 Pochod Jalšové Leop.-Jalšové Tradičný pochod Jalšové – 

Leopoldov 

máj 13.5.2018 Deň matiek Nám. sv. Ignáca Program venovaný našim 

mamám a  

spomienka pri príležitosti 

oslobodenia nášho mesta. 

máj 29.5.2018 Kvapka krvi MsÚ Leopoldov Dobrovoľne darovanie krvi  

jún 2.6.2018 Deň detí Spolková záhrada Celodenné aktivity pre deti 

jún 9.6.2018 Beh mestom 

Leopoldov 

Mtk, Leopoldov Tradičné bežecké podujatie  

jún 15.6.2018 Veterány Nám. sv. Ignáca Súťaž historických 1000 mil 

československých 

jún 23.6.2018 Svatojánsky pochod Leopoldov Pochod z mesta, popri jazera 

Štrkovka  

k železnému mostu 

jún-

august 

29.6-5.8.18 Filmové noci pod 

hviezdami 

Nám. sv. Ignáca 9 filmových večerov 

júl 21.7.2018 Výlet na kúpalisko   Výlet na kupalisko do 

Dunajskej Stredy 

júl 27-

29.7.2018 

Leopoldovské hody Nám. sv. Ignáca Tradičné leopoldovské hody 

august 11.8.2018 Výlet na kúpalisko   Výlet na kupalisko do 

Dunajskej Stredy 

august 18.8.2018 Rodinné 

bicyklovanie 

Leop.-PN Na kolesách za šťastím- 

rodinné bicyklovanie 

september 1.9.2018 Varenie guláša Spolková záhrada  Súťaž vo varení guláša, hod 

Leopoldovskou  

mrežou s vatrou SNP 

september 8.9.2018 Vráťme Slovensku 

harmoniku 

Spolková záhrada Vystúpenie harmonikárov, 

skupiny Váhovanky  

a Mestečanka- 11.ročník 

september 22.9.2018 Krumpľové hody Nám. sv. Ignáca 4. ročník podujatia ako 

upotrebiť zvyšné zemiaky 

október 6.10.2018 Hudobná Viedeň   2. ročník celodenného zájazdu 

do Viedne 

október 7.10.2018 Ocenenie Michaela 

Adamkoviča 

  Uznanie za zásluhy o rozvoj a 

reprezentáciu  
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mesta Leopoldov.  

október 9.10.2018 Kvapka krvi MsÚ Leopoldov Dobrovoľne darovanie krvi  

október 19.10.2018 Lampiónový 

sprievod 

  Lampiónový sprievod mestom. 

október 27.10.2018 Strašidelný výlet   Zájazd na Strašideľný zájazd 

december 6.12.2018 Mikuláš Nám. sv. Ignáca Divadielko pre detičky a 

Mikuláš. 

december 8.12.2018 Vianočné trhy Nám. sv. Ignáca Vystúpenie žiakov ZŠ, skupín 

a predaj tradičných  

výrobkov a vianočných 

dekorácií. 

 

 

 

e. Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste: 

- LEOPARD, s.r.o. 

- LESOS spol. s r.o. 

- REAL FLOOR, spol. s r.o. 

- S.D.T. Dušan Slovák 

- Max Aicher Slovakia s.r.o. 

- BRODEK A SPOL. s.r.o. 

- AGROFINAL, spol. s r.o. 

 

Najvýznamnejší priemysel v meste: 

 

- ENVIRAL, a.s. 

- EUROFINN, spol. s r.o. 

- Slovenské liehovary a likérky, a.s. 

- Poľnoservis, a.s. 

- MEROCO, a.s. 

- MIKROVRT, spol. s r.o. 

- LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s. 

 

Ostatné: 

 

- Železnice Slovenskej republiky 

- Slovenská pošta Leopoldov 

- Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby 

 

6. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  mesta bol   rozpočet   mesta na  rok   2018. 

Mesto v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet Mesta Leopoldov na rok 2018 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 

C/34/2017/4 zo dňa 11.12.2017, prílohou rozpočtu bol zostavený rozpočet podľa Čl. 9 

Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti: 

 

Príjmy v € 4 379 112,00 

Výdavky v € 4 379 112,00 

 

Poradové 

číslo 

zmeny 

rozpočtu 

Dátum zmeny 

rozpočtu 

rozpočtovým 

opatrením 

Zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením 

schválená uznesením 

číslo 

Zmena rozpočtu 

oproti predošlej 

zmene rozpočtu v 

príjmoch v € 

Zmena 

rozpočtu oproti 

predošlej 

zmene rozpočtu 

vo výdavkoch v 

€ 

1. 22. 01. 2018 C/35/2018/6 + 123 302,00 + 24 205,00 

2. 26. 02. 2018 C/36/2018/9 + 116,00 + 60 166,00 

3. 26. 03. 2018 C/37/2018/11 0,00 + 11 400,00 

4. 04. 04. 2018 RO vykonané primátorkou 0,00 0,00 

5. 30. 04. 2018 C/38/2018/23  + 187 185,00 + 193 901,00 

6. 28. 05. 2018 C/39/2018/23 + 105 000,00 + 105 000,00 

7. 04. 06. 2018 Ust. § 14, ods. (1) zák. č. 

583/2004 

+ 813,00 + 813,00 

8. 16. 07. 2018 C/40/2018/16 + 86 583,00 + 97 203,00 

9. 20. 08. 2018 C/41/2018/7 + 91 678,00 + 101 605,00 

10. 30. 08. 2018 RO vykonané primátorkou 0,00 0,00 

11. 24. 09. 2018 C/42/2018/5 0,00 0,00 

12. 12. 10. 2018 RO vykonané primátorkou 0,00 0,00 

13. 29. 10. 2018 C/43/2018/8 + 5 800,00 + 6 023,00 

14. 10. 12. 2018 C/2/2018/15 + 36 714,00 + 36 954,00 

15. 27. 12. 2018 Ust. § 14, ods. (1) zák. č. 

583/2004 

+ 39 616,00 0,00 

 

a. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia / 

čerpania  

Príjmy celkom 4 379 112,00 5 097 477,00 4 087 457,54 80,18 

z toho :     

Bežné príjmy 3 064 588,00 3 279 063,00 3 324 695,25 101,39 

Kapitálové príjmy 0,00 77 559,00 77 558,61 99,99 

Finančné príjmy 1 207 144,00 1 609 655,00 563 495,62 35,00 

ZŠ 66 880,00 85 300,00 78 834,62 92,42 

MŠ 40 500,00 45 900,00 42 873,44 93,40 
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Výdavky celkom 4 379 112,00 5 056 669,00 3 592 564,85 71,04 

z toho :     

Bežné výdavky 1 343 494,00 1 465 853,00 1 276 371,24 87,07 

Kapitálové výdavky 1 670 924,00 2 072 701,00 964 650,61 46,54 

Finančné výdavky 108 480,00 114 636,00 115 928,99 101,12 

ZŠ 898 714,00 1 034 092,00 874 662,80 84,58 

MŠ 357 500,00 369 387,00 360 951,21 97,71 

Rozpočet obce  0,00 40 808,00 494 892,69  

 

 

b. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018   

 

  

    

Hospodárenie mesta Skutočnosť k 31.12.2018 v eurách 

      

  Bežné  príjmy spolu 3 446 403,31 

  z toho : bežné príjmy obce  3 324 695,25 

               bežné príjmy RO 121 708,06 

  Bežné výdavky spolu 2 499 898,95 

  z toho : bežné výdavky  obce  1 276 371,24 

               bežné výdavky  RO 1 223 527,71 

  Bežný rozpočet 946 504,36 

  Kapitálové  príjmy spolu 77 558,61 

  z toho : kapitálové  príjmy obce  77 558,61 

               kapitálové  príjmy RO 0,00 

  Kapitálové  výdavky spolu 976 736,91 

  z toho : kapitálové  výdavky  obce  964 750,61 

               kapitálové  výdavky  RO 11 986,30 

  Kapitálový rozpočet  -899 178,30 

  Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 47 326,06 

  Vylúčenie z prebytku - fond opráv 2 646,97 

  Vylúčenie z prebytku - Rekonštrukcia telocvične ZŠ 39 615,97 

  Vylúčenie z prebytku - Dotácia požiarna zbrojnica 2 422,25 

  Vylúčenie z prebytku - nevyčerpaný potravinový účet ZŠ 6 722,31 

  Vylúčenie z prebytku - Dotácia moderné vzdelávanie ZŠ 7 319,12 

  Vylúčenie z prebytku - nevyčerpaný potravinový účet MŠ 5 368,89 

  Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu -16 769,45 

  Príjmy z finančných operácií spolu 563 495,62 

  z toho : príjmy z finančných operácií obec 551 461,40 

              príjmy z finančných operácií RO 12 034,22 

  Výdavky z finančných operácií 115 928,99 

  z toho : výdavky z finančných operácií obec 115 928,99 

              výdavky z finančných operácií RO 0,00 
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  Rozdiel finančných operácií 447 566,63 
Príjmy spolu   4 087 457,54 
VÝDAVKY SPOLU 3 592 564,85 
Hospodárenie mesta 494 892,69 
Vylúčenie z prebytku 64 095,51 
Upravené hospodárenie mesta 430 797,18 

 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove prijalo nasledovné uznesenia: 

Berie na vedomie dňa 29. 04. 2019 uznesením č. A/7/2019/8: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Leopoldov za rok 2018. 

Berie na vedomie dňa 29. 04. 2019 uznesením č. A/7/2019/9: 

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018. 

Berie na vedomie dňa 29. 04. 2019 uznesením č. A/7/2019/5: 

Správu nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke Mesta Leopoldov za rok 2018. 

 

Schvaľuje dňa 29. 04. 2019 uznesením č. C/7/2018/9: 

Záverečný účet Mesta Leopoldov za rok 2018 s celoročným hospodárením bez výhrad. 

Schvaľuje dňa 29. 04. 2019 uznesením č. C/7/2018/10: 

Vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 16 769,45 EUR zisteného podľa ustanovenia § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zisteného vylúčením  

a) nevyčerpaných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 

18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume 2 646,97 EUR, 

b) nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR účelovo určených na kapitálové  výdavky  

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 42 038,22 EUR, a to na: 

- rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne a rekonštrukcie strechy v ZŠ v 

sume 39 615,97 EUR 

- financovanie podpory ochrany pred požiarmi na projekt: Požiarna zbrojnica v sume 

2 422,25 EUR 

c) nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR účelovo určených na bežné výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 7 319,12 EUR, a to na projekt Moderné 

vzdelávanie v ZŠ 

d) nevyčerpaných prostriedkov školského stravovania na stravné a réžiu podľa 

ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 12 091,20 EUR, a to: 

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu ZŠ v sume 6 722,31 

EUR 

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu MŠ v sume 5 368,89 

EUR 
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e) nevyčerpaných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku na projekt 

Moderné vzdelávanie pre ZŠ získaných na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku k projektu Moderné vzdelávanie v sume 7 319,12 EUR. 

z finančných operácií vo výške 16 769,45 EUR. 

Schvaľuje dňa 29. 04. 2019 uznesením č. C/7/2018/11:  

3. Použitie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 430 797,18  EUR na tvorbu rezervného fondu.  

 

c. Rozpočet na roky 2018 - 2021 v eurách     

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na 

rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 4 087 457,54 4 565 074,00 3 582 366,00 3 575 224,00 

z toho :     

Bežné príjmy 3 324 695,25 3 420 904,00 3 465 346,00 3 458 204,00 

Kapitálové príjmy 77 558,61 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 563 495,62 1 027 150,00 50,00 50,00 

ZŠ 78 834,62 77 720,00 77 720,00 77 720,00 

MŠ 42 873,44 39 300,00 39 300,00 39 300,00 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na 

rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 3 592 564,85 4 565 074,00 3 582 366,00 3 575 224,00 

z toho :     

Bežné výdavky 1 276 371,24 1 474 581,00 1 468 283,00 

542 189,00 

109 757,00 

1 463 283,00 

482 023,00 

92 251,00 

 

Kapitálové výdavky 964 650,61 1 232 200,00 

Finančné výdavky 115 928,99 134 935,00 

ZŠ 874 662,80 1 280 158,00 1 018 937,00 1 094 467,00 

MŠ 360 951,21 443 200,00 443 200,00 443 200,00 

 

 

7. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva 

7.1.  Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Majetok spolu 10 898 601,46 11 623 784,36 

Neobežný majetok spolu 8 350 779,03 9 027 272,78 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 4 227,70 12 593,04 

Dlhodobý hmotný majetok 6 915 674,03 7 714 656,15 
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Dlhodobý finančný majetok 1 430 877,30 1 300 023,59 

Obežný majetok spolu 2 547 677,43 2 596 029,38 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 537 380,48 502 124,67 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  21 345,09 164 904,94 

Finančné účty  1 988 951,86 1 928 999,77 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  145,00 482,20 

 

 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Majetok spolu 10 983 486,85 11 708 946,48 

Neobežný majetok spolu 8 888 159,50 9 529 327,59 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 4 227,70 12 593,04 

Dlhodobý hmotný majetok 7 453 054,50 8 216 710,96 

Dlhodobý finančný majetok 1 430 877,30 1 300 023,59 

Obežný majetok spolu 2 093 855,38 2 178 027,08 

z toho :   

Zásoby 876,87 1 162,71 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  21 345,09 164 904,94 

Finančné účty  2 071 633,42 2 011 959,43 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 471,97 1 591,81 

 

 

 



                                                                     

 

22 

7.2. Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 10 898 601,46 11 623 784,36 

Vlastné imanie  7 781,771,18 8 392 418,21 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  -297 362,91 -297 362,91 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  8 079 134,09 8 689 781,12 

Záväzky 1 688 206,26 1 944 192,51 

z toho :   

Rezervy  1 800,00 1 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 60 000,00 129 617,97 

Dlhodobé záväzky 1 358 833,84 1 299 754,12 

Krátkodobé záväzky 111 501,18 380 440,30 

Bankové úvery a výpomoci 156 071,24 132 580,12 

Časové rozlíšenie 1 428 624,02 1 287 173,64 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 10 983 486,85 11 708 946,48 

Vlastné imanie  7 759 059,62 8 355 507,00 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  -297 362,91 -297 362,91 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  8 056 422,53  8 652 869,91 

Záväzky 1 794 823,53 2 058 277,05 

z toho :   

Rezervy  1 800,00 1 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 60 000,00 129 617,97 

Dlhodobé záväzky 1 363 093,90 1 303 932,51 

Krátkodobé záväzky 213 858,39 490 346,45 

Bankové úvery a výpomoci 156 071,24 132 580,12 

Časové rozlíšenie 1 429 603,70 1 295 162,43 
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7.3. Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2017 
Zostatok 

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   21 345,09 164 904,94 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2017 
Zostatok 

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   21 345,09 164 904,94 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

 

7.4. Záväzky (bez ŠFRB a bez finančnej zábezpeky na nájomné byty) 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2017 
Zostatok 

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   333 646,37 513 020,42 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2017 
Zostatok 

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   440 263,64 662 926,57 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

8. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Náklady 2 253 249,09 2 557 618,75 

50 – Spotrebované nákupy 157 739,23 113 669,18 

51 – Služby 469 397,97 523 732,43 

52 – Osobné náklady 518 896,32 552 494,33 

53 – Dane a  poplatky 7 627,27 6 933,49 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

12 910,64 24 354,57 

55 – Odpisy, rezervy a OP 465 597,45 435 025,72 
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z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

56 – Finančné náklady 46 278,26 45 222,13 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 158 693,71 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

574 801,95 697 493,19 

59 – Daň z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 2 748 939,43 2 919 949,59 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

10 886,57 14 762,53 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

2 134 847,57 2 299 597,02 

64 – Ostatné výnosy 293 910,45 196 019,39 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

1 800,00 1 800,00 

66 – Finančné výnosy 7 623,40 3 597,78 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

299 871,44 404 172,87 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV/ 

495 362,14 359 881,60 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Náklady 2 912 027,69 3 162 557,08 

50 – Spotrebované 

nákupy 

344 723,00 283 089,31 

51 – Služby 547 229,62 582 380,84 

52 – Osobné náklady 1 412 308,45 1 535 139,37 

53 – Dane a  poplatky 7 627,27 9 480,21 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

12 910,64 24 483,17 
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55 – Odpisy, rezervy 

a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

506 520,40 482 337,68 

56 – Finančné náklady 48 873,31 46 850,79 

57 – Mimoriadne 

náklady 

0,00 158 693,71 

58 – Náklady na 

transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

31 835,00 

 

40 102,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 3 410 407,03 3 510 688,27 

60 – Tržby za vlastné 

výkony a tovar 

105 925,29 124 127,45 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných 

služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné 

výnosy a výnosy z 

poplatkov 

2 132 300,85 2 297 050,30 

64 – Ostatné výnosy 299 798,94 201 320,56 

65 – Zúčtovanie rezerv 

a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

1 800,00 1 800,00 

66 – Finančné výnosy 7 623,40 3 682,78 

67 – Mimoriadne 

výnosy 

0,00 0,00 

69 – Výnosy 

z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO 

a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

862 958,55 882 707,18 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - 

záporný HV / 

498 051,14 345 681,95 
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9. Ostatné  dôležité informácie  

 

   a.  Spoločný obecný úrad 

 

Mesto Leopoldov na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove číslo 

C/16/2016/6 schválilo zmenu zmluvy o SOÚ v znení dodatku č. 9 s účinnosťou od 1.7.2016, 

ktorou Mesto Leopoldov prevzalo pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v SOÚ ako aj 

majetkoprávne vzťahy týkajúce sa SOÚ.  Spoločný obecný úrad  zabezpečuje prenesený výkon 

štátnej správy na úseku: 

- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v platnom znení 

- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách, v platnom znení, 

- výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov, 

- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v platnom znení, 

- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia 

v platnom znení, 

- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení 

- výkon št. správy vo veciach podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 

v znení neskorších predpisov, 

- výkon št. správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení 

Financovanie SOÚ je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov 

obce k 31.12. predchádzajúceho uzavretého  kalendárneho roka publikovaného štatistickým 

úradom SR pre ďalší rok. Financovanie činnosti SOÚ sa riadi a realizuje podľa rozpočtu SOÚ 

na príslušný kalendárny rok, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta Leopoldov na uvedený rok. Na 

schválenie návrhu rozpočtu SOÚ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zhromaždenia 

starostov.  

 

 

b. Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 mesto prijalo nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

- bežné výdavky 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR Výkon matrík 5 689,72 5 689,72 0,00 

MŠVVaŠ SR Normatívne finančné 

prostriedky 

587 917,00 587 917,00 0,00 

MŠVVaŠ SR Príspevok na školu v prírode 6 200,00 6 200,00  0,00 
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MŠVVaŠ SR Odchodné 1 273,00 1 273,00 0,00 

MŠVVaŠ SR Učebnice prvouky 109,00 109,00 0,00 

MŠVVaŠ SR Vzdelávacie poukazy 5 632,00 5 632,00 0,00 

MŠVVaŠ SR Lyžiarsky výcvik  4 500,00 3 515,00 985,00 

vrátené 

ÚPSVaR Finančné prostriedky pre deti 

v hmotnej núdzi 

88,60 77,60 11,00 

vrátené 

ÚPSVaR PN Chránená dielňa 3 598,00 3598,00 0,00 

MDVaRR SR Činnosť stavebného úradu 4 814,61 4 814,61 0,00 

Okresný úrad, 

odbor 

starostlivosti o 

ŽP 

Životné prostredie 388,54 388,54 0,00 

MPSVaR Rodinné prídavky 568,00 568,00 0,00 

MV SR Registratúra obyvateľstva 1 377,75 1 377,75 0,00 

DPO SR Dotácia pre DHZ 5 000,00 5 000,00 0,00 

MŠVVaŠ SR Prenesené kompetencie MŠ  5 534,00 5 534,00 0,00 

MV SR Voľby do NR SR do 

samosprávy 

2 072,44 2 072,44 0,00 

Európsky 

sociálny fond 

Moderné vzdelávanie – dotácia 

pre ZŠ 

10 510,00 3 190,88 7 319,12 

MV SR Register adries 136,40 136,40 0,00 

ÚPSVaR PN Aktívne opatrenia na trhu práce 6 669,98 6 669,98 0,00 

Okresný úrad Dotácia na vojnové hroby 27,59 27,59 0,00 

 

 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

- kapitálové výdavky 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR Požiarna zbrojnica 30 000,00 27 577,75 2422,25 

MŠVVaŠ SR Rekonštrukcia telocvične ZŠ 39 615,97 0 39 615,97 

MŠVVaŠ SR Zateplenie obvodového plášťa 

ZŠ 

60 000,00 0 60 000,00 
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Poskytovateľ  

 

 

    

 

Účel použitia Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Spoločnosť 

JAVYS, a.s. 

Podpora kultúrnych 

podujatí 

1 000,00 1 000,00 0,00 

Trnavský 

samosprávny kraj 

Dotácia – Leo night 500,00 500,00 0,00 

Trnavský 

samosprávny kraj 

Dotácia  - Vráťme 

Slovensku 

harmoniku 

500,00 500,00 0,00 

Trnavský 

samosprávny kraj 

Dotácia –Beh 

mestom Leopoldov 

500,00 500,00 0,00 

COOP Jednota Workoutové ihrisko 6 000,00 6 000,00 0,00 

 

 

V roku 2018 základná škola prijala nasledovné granty, dotácie a transfery: 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MŠVVaŠ SR 

prostr.Mesta 

Leopoldov 

Prenesené kompetencie ZŠ 604 646,00 604 646,00 0,00 

MŠVVaŠ SR 

prostr.Mesta 

Leopoldov 

Nenávratný fin. príspevok 

k projektu „Moderné 

vzdelávanie „ 

10 510,00 3 190,88 7 319,12 

Mesto 

Leopoldov 

Spolufinancovanie k projektu 

„Moderné vzdelávanie“ 

173,00 173,00 0,00 

Mesto 

Leopoldov 

Originálne kompetencie – 

školská jedáleň 

93 192,00 93 192,00 0,00 

Mesto 

Leopoldov 

Originálne kompetencie – 

školský klub detí 

74 363,00 74 363,00 0,00 

Mesto 

Leopoldov 

Demontáž zvetraných 

komínov 

4 720,00 4720,00 0,00 

Mesto 

Leopoldov 

Náter strechy, rekonštrukcia 

strešných snehových zábran 

5 000,00 5 000,00 0,00 

Mesto 

Leopoldov 

Zateplenie starej časti budovy 

ZŠ – kapitálové výdavky 

8 940,05 8 940,05 0,00 
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V roku 2018 materská škola prijala nasledovné granty, dotácie a transfery: 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MŠVVaŠ SR 

prostr. Mesta 

Leopoldov 

Prenesené kompetencie  5 534,00 5 534,00 0,00 

Mesto 

Leopoldov 

Originálne kompetencie 309 100,00 309 100,00 0,00 

Mesto 

Leopoldov 

Tajomstvo prameňa 462,00 462,00 0,00 

Mesto 

Leopoldov 

Výučba anglického jazyka 1 950,00 1 950,00 0,00 

Mesto  

Leopoldov 

Prevádzkové stroje 3 500,00 3 046,25 453,75 

 

c. Poskytnuté dotácie  

 

Mesto Leopoldov v roku 2018 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 91/2013 o dotáciách, 

právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a v súlade s uznesením č. C/36/2018/8 

zo dňa 26. 02. 2018 na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.   

 
Žiadateľ dotácie 

 

 

 

 

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

 

- 4 - 

Leopoldovský tenisový klub LTC 

Bežné výdavky 

5 300,- eur 5 300,- eur 0,- eur 

Mestský telovýchovný klub Leopoldov 

Bežné výdavky 

18 000,- eur 18 000,- eur 0,- eur 

Mestský stolnotenisový klub Leopoldov 

Bežné výdavky 

5 000,- eur 5 000,- eur 0,- eur 

OZ Šanec Leopoldov 

Bežné výdavky 

4 000,- eur 4 000,- eur 0,- eur 

SZTP a ZPCCH Leopoldov 

Bežné výdavky 

2 000,- eur 2 000,- eur 0,- eur 

Leopoldovský jazdecký klub Oklahoma 

Bežné výdavky 

800,- eur 800,- eur 0,- eur 

Nohejbalový klub Leopoldov 

Bežné výdavky 

700,- eur 700,- eur 0,- eur 

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Leopoldov 

Bežné výdavky 

1 000,- eur 1 000,- eur 0,- eur 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

ZO č. 66 Hlohovec 

Bežné výdavky 

200,- eur 200,- eur 0,- eur 
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OZ Pranier 700,- eur 700,- eur 0,- eur 

Spolu  37 700,- eur 37 700,- eur 0,- eur 

 

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.  

91/2013 o dotáciách. 

 

Mesto Leopoldov poskytlo finančné prostriedky záujmové vzdelávanie dieťaťa v CVČ v súlade 

s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve. 

 

 
Mesto 

Hlohovec 

       

- 1 - 

Účel použitia 

 

 

- 2 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 4 - 

Rozdiel 

 

 

- 5 - 

CVČ Dúha 

HC 

Záujmové vzdelávanie 

detí 

260,00 260,00 0,00 

CVČ 

Piešťany 

Záujmové vzdelávanie 

detí 

72,00 72,00 0,00 

CVČ 

Bojničky 

Záujmové vzdelávanie 

detí 

65,00 65,00 0,00 

 

d. Významné investičné akcie a neinvestičné akcie v meste a práce charakteru 

údržby v roku 2018 

 

Park detí 

 

Predmetom zákazky je revitalizácia verejného priestranstva – oploteného areálu starého 

cintorína na nový park, určený na aktívny odpočinok ľudí všetkých generácií.  

Súčasťou zákazky bola aj výsadba nových stromov, s umiestnením podľa výsadbového plánu 

odborným spôsobom, za dodržania postupu uvedeného v projektovej dokumentácii. 

V roku 2018 bolo zabezpečené: 

1. Výber dodávateľa stavby, podpis zmluvy a odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. 

2. V priestoroch Nového parku bola vybudovaná nespevnená plocha, pripojenia na siete a 

výsadba drevín. Zároveň boli osadené hracie prvky a mobiliár.  

3. Stavba bude dohotovená do 04/2019 z dôvodu, že niektoré hracie prvky ešte nie sú 

ohodnotené certifikačnou autoritou. 

  

 

Nová požiarna zbrojnica 

 

Objekt požiarnej zbrojnice a mestských skladov je navrhnutý v oplotenom areáli, kde vjazd je 

z ulice Gucmanovej po spevnenej ploche z betónových panelov na štrkovom lôžku. Objekty 

požiarnej zbrojnice a skladu sú prízemné, bez podpivničenia, jednoduché, riešené ako drevený 

skelet s obvodovými stenami zo sendvičových panelov. Súčasťou zákazky je tiež zriadenie 

dažďovej kanalizácie zaústenej do vsakovacích boxov. 
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Požiarna zbrojnica a sklady boli realizované v roku 2018, pričom stavba bola ukončená 

začiatkom roka 2019. Stavená časť bola rozdelená na stavbu skladov a zbrojnice a v prvej 

etape, od ktorej bola odčlenená realizácia oplotenia ktorá má byť zrealizovaná do 04/2019.  

Stavba bola uvedená do dočasnej prevádzky, nakoľko stavba vodovodného a kanalizačného 

pripojenia nie je majetkovo-právne vysporiadaná so SPF. Po vysporiadaní pozemkov pod 

sieťami k požiarnej zbrojnici, bude môcť byt tento objekt skolaudovaný. 

 

1. Pre stavbu bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizačná 

dokumentácia a počas realizácie stavby sa realizovala revízia PD časti stavby 

2. Bol realizovaný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum. 

3. Mesto zabezpečilo inžiniering pre stavebné povolenie a povolenie na realizáciu vodnej 

stavby dažďovej kanalizácie. 

4. V súčasnom čase prebiehajú úkony na majetko-právne vysporiadanie pozemkov vo 

vlastníctve slovenského pozemkového fondu ako získali súhlas na realizáciu stavby s 

vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. 

 

Stavba rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie z Gucmanovej ulice k 

objektu požiarnej zbrojnice Leopoldov  

 

 „Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie z Gucmanovej ulice k objektu 

požiarnej zbrojnice Leopoldov“ – líniová stavba 

Stavba realizovaná na Gucmanovej ulici a rieši predĺženie verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie k objektu novej požiarnej zbrojnice, aby poskytovala možnosť napojenia objektu na 

verejné rozvody. 

Predĺženie kanalizácie: Začína napojením na jestvujúcu verejnú kanalizáciu DN 250 mm 

trasovanú v strede panelovej betónovej cesty k futbalovému štadiónu v jestvujúcej šachte. 

Predĺženie kanalizácie D 250 x 6,2 mm; PVC rúry hladké, hrdlové v dĺžke 121,6 m; osadenie 

štyroch kanalizačných revíznych šácht priemeru 1 000 mm.  

Predĺženie vodovodu: Začína napojením na jestvujúci verejný vodovod PVC DN 100 mm na 

ulici Gucmanovej, ktorý je trasovaný v zelenom páse paralelne s chodníkom, komunikáciou. 

Odbočka bude zriadená výrezom, tu bude osadený sekčný uzáver DN 100. Vodovod bude 

križovať dvakrát miestne cesty, ktrižovanie bude zriadené ich prekopaním. Predĺženie 

vodovodu HDPE 110 x 6,6 mm, PN 10, SDR 17 je v dĺžke 144,3 m. 

V roku 2018 bolo zrealizované: 

1. Realizácia líniovej stavby  s napojením na objekt požiarnej zbrojnice 

2. Začatie kolaudačného konania  

3. Prebiehajúce majetko-právne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve slovenského 

pozemkového fondu. 

 

 

Chodník Šulekovo 

 

Chodník v celkovej dĺžke 532,67m zabezpečí oddelenie pešej od vozidlovej dopravy mimo 

zastavaného územia mesta s pohodlným pohybom chodcov po spevnenom povrchu chodníka. 
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V prvej časti je chodník realizovaný od jestvujúcej uličnej zástavby mesta v smere ku 

križovatke s cestou 11/513, k autobusovej zastávke, s ukončením na delení pozemkov p.č. 

448/2 a 360/2. 

Chodník je vedený jednostranne pozdĺž cesty s odsadením od okraja cesty. Šírka chodníka 1,50 

m. Povrchová voda z cesty zostane odvedená do pásu zelene medzi cestou a chodníkom. 

Priestorové osadenie chodníka je limitované hranicou použiteľného pozemku. V časti 

križovatky, pozdĺž okraja odbočovacieho pruhu z cesty 11/513, je chodník vybudovaný za 

okrajom vozovky v šírke 2,0 m. Povrch chodníka je od vozovky oddelený vyvýšeným cestným 

obrubníkom. Pre zaistenie odtoku povrchovej vody z vozovky sú cez chodník prevedené 

odvodňovacie zariadenia s odtokom do terénu za chodníkom. Chodník má spevnený povrch z 

betónovej dlažby. 

V roku 2018 bolo zrealizované: 

1. Realizácia časti (3/4) líniovej stavby  s napojením na existujúci chodník 

2. Spevnenie podkladových vrstiev na základe vykonania skúšok hutnenia 

3. Stavba dokončená 03/2019 

 

Rekonštrukcia Hollého ul. 

 

Základné údaje o stavbe v zmysle projektovej dokumentácie: 

Projekt počíta s rekonštrukciou Hollého ulice od odbočenia z Kukučínovej ulice v dĺžke 291 m 

v smere na Gucmanovu ulicu (po novo zriadený úsek cesty) a tiež prepojovacia ulica medzi 

Hollého ul. a Námestím sv. Ignáca za parkom (zriadenie ukľudnenej komunikácie D1, 

parkovísk s pozdĺžnym státím, zriadenie jednostranného chodníka a vjazdov vedúcich 

k nehnuteľnostiam, zriadenie filtračného pruhu na odvedenie povrchových dažďových vôd).  

V roku 2018 bolo zrealizované: 

1. Realizácia stavby a jej skolaudovanie  

2. Bola spracovaná projektová dokumentácia  pre náhradnú výsadbu (2019) 

 

Rekonštrukcia Kukučínova - prekládka NN 

 

Prekládka vzdušného vedenia NN Leopoldov Kukučínova ulica  

Predmetom zákazky je realizácia stavby v rozsahu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie 

v členení: 

SO 01 Distribučný rozvod NN a SO 02 Demontáž existujúceho vzdušného vedenia NN – 

zriadenie nových NN rozvodov uložením do zeme  a následná demontáž pôvodného vzdušného 

vedenia a betónových stĺpov na ktorých bolo uchytené, čo bude vykonané až po sprevádzkovaní 

nových zemných rozvodov; Súčasťou prác bude tiež zriadenie NN prípojok vedených z hlavných 

zemných rozvodov do novo zriadených el. skriniek – pre rodinné domy ktoré sa na ulici 

nachádzajú.   

SO 03 VO rozvod – zriadenie nových zemných rozvodov verejného osvetlenia, na nové 

podperné body a svietidiel v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie; 

SO 04 MR rozvod – zriadenie miestneho rozhlasu zemným vedením kabeláže v spoločnej ryhe 

s rozvodom verejného osvetlenia v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie; 

V roku 2018 bolo zabezpečené: 
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1. projektová dokumentácia stavebné povolenie, vrátane verejného osvetlenia a mestského 

rozhlasu, 

2. zmluva o vykonaní preložky el. zariadenia s vlastníkom elektrických vedení 

Západoslovenská distribučná, 

3. Mesto zabezpečilo inžiniering a stavebné povolenie,  

4. stavba bola vysúťažená a zrealizovaná v roku 2018 čiastočne (po hranicu ochranného pásma 

ŽSR) zvyšná čas stavby bola zrealizovaná do 03/2019  

 

Workoutové ihrisko 

 

Umiestnenie workoutového ihriska je areáli športovísk medzi dvoma športovými plochami 

v susedstve s objektom závlahovej vodárne. Zostava sa skladá z: 

- horizontálneho a vertikálneho rebríka 

- trojica hrázd dlhých 1100mm Hrazdy sú umiestnené v rozdielnych výškach 

- šestica hrázd dlhých 1500mm Hrazdy sú umiestnené v rozdielnych výškach 

- dvojica bradiel dlhých 1800mm umiestnených vo výške 1300mm 

- prízemné bradlá dlhé 1200mm.  

- Informačná tabuľa na ktorej je zobrazený prevádzkový poriadok daného ihriska, QR-kód s 

odkazom do edukačnej aplikácie, grafické znázornenie rozcvičky pre cvičencov.  

- Na komplexnej zostave naraz dokáže komfortne cvičiť 16 ľudí.  

• Maximálna výška pádu: 2400mm 

• Rozmery dopadovej plochy: 9200 x 7700mm 

• Dopadová plocha: liaty tartan,  

• Certifikované: TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 

V roku 2018 bolo zrealizované: 

1. Podanie projektu – žiadosti o dotáciu na prvky workoutového ihriska – projekt bol  

  úspešný  

2. Výber dodávateľa na zhotovenie workoutového ihriska 

3. Realizácia workoutového ihriska bez terénnych úprav a osadenia mobiliáru 

 

Oprava strechy – sklenárstvo 

Sklenárstvo vodovod + kanalizácia – prípojky 

 

Predmetom zákazky bola oprava sedlovej strechy so starou, nevyhovujúcou strešnou krytinou, 

na objekte vo vlastníctve Mesta Leopoldov, ktorý sa nachádza na Nám. sv. Ignáca č. 41/5, 

v Leopoldove – na pešej zóne mesta. Strecha bola schátralá, strešná krytina, rezivo a latovanie 

nevyhovujúce. Po demontáži a odvoze na skládku bolo urobené nové laťovanie, upevnená nová 

fólia, nová strešná krytina, klampiarske výrobky i snehové zádrže na čelnú časť strechy,  pre 

bezpečnosť chodcov v zimnom období. Oprava objektu bola vykonávaná počas bežnej dennej 

prevádzky objektu (jeho interiérové priestory sú v prenájme, na poskytovanie služieb 

občanom).  

Do objektu bola tiež zriadená kanalizačná a vodovodná prípojka: 

 - zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu DN 200 mm – PVC, ktorý je trasovaný v 

chodníku pešej zóny pred nehnuteľnosťou. 
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-  Odvedenie splaškových vôd cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku, ktorá bola zrealizovaná až 

k nehnuteľnosti v čase stavby verejnej kanalizácie, jej dobudovaním – predĺžením za hranicu 

pozemku. Súčasťou stavby je i vodomerná šachta s vodomernou zostavou a u kanalizácie 

šachta revízna.  

 

Oplotenie futbalového ihriska 

 

Ohrada na futbalové ihrisko – výroba, dodáva a montáž ohradových dielov z oceľovej 

konštrukcie. Konštrukcia je vyrobená v pôvodnom rozmerovom prevedení t. j. 2000 x 1000 mm 

(1800 mm), dĺžka x výška (rámové predĺženie do betónu), s navzájom pozváraných  oceľových 

joklových profilov. Požadovaný materiál: rám Jokl 35 x 35 mm, výplň 20 x 20 mm. Vertikálne 

výplne sú v odstupoch 140 mm. Celková dĺžka oplotenia je 382 m (celkový počet polí 191) + 3 ks 

vstupných brán v miestach určených verejným obstarávateľom/objednávateľom (ako náhrada za  

pevné polia). Časť oplotenia bude dohotovená 2019. 

Rozšírenie VV a VK – Moyzesova 

 

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

Predmetom zákazky je zriadenie vodnej stavby, ktorou je predĺženie verejnej kanalizácie (stoka 

“MK1) z rúr PVC-U D 250 x 6,2 mm dĺžky 133,80 m, s napojením na jestvujúcu verejnú 

kanalizáciu DN 400 na ulici Gojdičovej v Leopoldove. Na trase kanalizácie sú osadené revízne 

kanalizačné šachty DN 1 000 v počte 4 ks. Predĺžením kanalizačnej stoky sa vytvorili 

podmienky pre napojenie štyroch novostavieb rodinných domov. 

B)  „Rozšírenie  verejného vodovodu v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou“   

Predmetom zákazky je zriadenie vodnej stavby, ktorou je predĺženie verejného vodovodu 

(vetva “MVl”) z rúr HDPE D 110 x 6,6 mm dĺžky 156,80 m.  Predĺženie začína napojením na 

jestvujúci verejný vodovod PVC DN 150 na ulici Gojdičovej. V najnižšom bode trasy bude 

osadený podzemný hydrant DN 80 vo funkcii kalníka. Na konci trasy je pred napojením na 

verejný vodovod DN 100 na ulici Moyzesovej osadený sekčný uzáver DN 100. Na potrubí je 

uložený vyhľadávací vodič s vyvedením v samostatných poklopoch na zaačiatku a na konci 

trasy. Predĺžením vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie štyroch noostavieb 

rodinných domov. 

V roku 2018 Mesto zabezpečilo: 

1. Vybudovanie oboch stavieb 

2. Pripravilo podklady pre kolaudáciu stavieb 

 

Oprava MK Rázusova 

 

MK Rázusova bola opravná v rozsahu vyčistenia a vyfrézovania pôvodného asfaltového 

povrchu, úpravy vjazdov a vyasfaltovania povrchu komunikácie v dvoch vrstvách 

v požadovanej hrúbke. 

 

Oprava výtlkov v meste 

 

Terénne úpravy  
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Oprava komunikácií - Vysprávka výtlkov v asfaltobetóne technológiou infražiarenia:  

Predmetom zákazky bola oprava výtlkov nachádzajúcich sa v asfaltobetóne na miestnych 

komunikáciách, ktoré sú v správe mesta Leopoldov technológiou infražiarenia -  práce boli  

vykonané v rôznom rozsahu na rôznych miestach určenia.  

Územné plánovanie – Zmeny a doplnky 5/2018 ÚPN-O Leopoldov  

 

Vymedzenie riešeného územia a popis jednotlivých zmien : 

Z5.1-Bartovič 

Lokalita sa nachádza v severozápadnej časti zastavaného územia v dotyku so železničnou 

traťou na jestvujúcich plochách železničnej dopravy (D01), v rámci ktorých sú v súčasnosti 

situované aj objekty komerčnej vybavenosti s parkoviskom a rodinné domy. V návrhu sa 

uvažuje s preklasifikovaním časti týchto plôch na plochy mestotvorných podnikateľských 

aktivít (B04) a plochy bývania v rodinných domoch (A04). 

Z5.2-Gojdičova 

V tejto lokalite na Gojdičovej ulici sa uvažuje s využitím časti jestvujúcich funkčných plôch 

verejnej zelene (Z01) na parkovacie plochy pre rezidentov v rámci ktorých bude jestvujúca 

zeleň v maximálnej miere zachovaná a zrekonštruovaná, resp. bude doplnená o jednotlivé 

solitéry. Prípadný úbytok plôch verejnej zelene je vykompenzovaný návrhom nových plôch 

verejnej zelene (viď následné zmeny Z5.3, Z5.7, Z5.9 a Z5.12). 

Z5.3-Tehelňa 

Nachádza sa v južnej časti mesta na jestvujúcich funkčných plochách bývania v RD (A01, 

A01*) a izolačnej zelene (Z03) ako súčasť pôvodnej lokality Z2.2-Tehelňa a na časti 

jestvujúcich funkčných plôch výroby (C02) v lokalite Z4.7-Hlohovecká západ. Návrhom v 

tejto zmene dochádza k rozšíreniu lokality Z2.2-Tehelňa čím dochádza k zväčšeniu plôch 

bývania v RD (A01), doplneniu funkcie bývania v BD (A03), občianskej vybavenosti (BOÍ) a 

verejnej zelene (Z01). Súčasťou lokality sú aj plochy izolačnej zelene (Z03). Týmto riešením sa 

zároveň zmenšuje areál výroby Z4.7 a dochádza aj k zmene dopravného riešenia podľa 

vypracovanej UŠ. 

 

Z5.4-Športový areál-rozšírenie 

Návrhom v lokalite Z5.4 dochádza k návrhu funkčných plôch športu (B03), ktoré sa pričleňujú 

k jestvujúcej lokalite 5-Športový areál. Rozšírenie je navrhované na časti funkčných plochách 

bývania v RD v jestvujúcej lokalite 6-Rázusová. Dochádza tu k zmene funkčného využitia. 

Z5.5-Rázusova 

Návrhom v zmene Z5.5 dochádza, vzhľadom na zmenu Z5.4 a Z5.6 (viď nižšie), k zmenšeniu 

pôvodnej lokality 6-Rázusová (so zmenou označenia lokality) a k zmene dopravného riešenia 

podľa vypracovanej UŠ. 

Z5.6-Rázusová I 

V jestvujúcej lokalite Z2.8-Rázusová I dochádza k zväčšeniu plôch bývania v BD (A03). K 

zväčšeniu dochádza na jestvujúcich funkčných plochách bývania v RD (A01) v pôvodnej 

lokalite 6-Rázusová čo predstavuje zmenu funkcie na časti lokality. Zároveň dochádza k 

doplneniu funkcie O V (BOÍ) do lokality, čím dochádza aj k čiastočnej zmene pôvodnej 
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funkcie (A03) a taktiež dochádza k zmene dopravného riešenia podľa vypracovanej UŠ. 

 Z5.7-Rázusová II 

V jestvujúcej lokalite Z2.4-Rázusová II dochádza k doplneniu verejnej zelene (Z01) z 

východnej strany lokality (čiastočná zmena pôvodnej funkcie) a k zmene dopravného riešenia 

podľa vypracovanej UŠ. 

Z5.8-HIohovecká cesta 

V jestvujúcej lokalite bývania v rodinných domoch (A01) Z2.3 Hlohovecká cesta dochádza 

návrhom v zmene Z5.8 iba k zmene dopravného riešenia podľa vypracovanej UŠ (bez zmeny 

pôvodnej funkcie). 

Z5.9-Diely 

Návrhom lokality Z5.9 dochádza k návrhu nových funkčných plôch verejnej zelene v 

návrhovej etape (ZO 1), ktorá je v platnom ÚPN mesta klasifikovaná ako plochy izolačnej 

zelene vo výhľadovej etape (Z03*). Dochádza tu teda zároveň aj k zmene pôvodnej funkcie. 

Z5.10-Diely I 

V lokalite Z5.10 dochádza k doplneniu pôvodnej funkcie bývania v RD (A01) o bývanie v 

bytových domoch (A03). Dochádza tu k čiastočnej zmene funkčného využitia. 

Z5.11-Diely II 

V jestvujúcej lokalite bývania v RD (A01) Z2.6b-Diely II dochádza iba k zmena dopravného 

riešenia v rámci lokality (bez zmeny pôvodnej funkcie) a k zmene pripojenia komunikačného 

systému na cestu III/1319 podľa vypracovanej UŠ (viď zmenu nižšie Z5.13-Kruhová 

križovatka). 

Z5.12-Diely III 

Návrhom v zmene Z5.12 dochádza k preradeniu jestvujúcej lokality bývania v RD (A01*) 

Z2.6c Diely III z prognóznej etapy do návrhovej etapy (A01) a zároveň k čiastočnej zmene 

funkčného využitia z bývania v RD (A01*) na plochy občianskej vybavenosti v návrhovej 

etape (BOÍ), plochy verejnej zelene v návrhovej etape (Z01) a k preradeniu jestvujúcich plôch 

izolačnej zelene (Z03*) do návrhovej etapy (Z03). Týmto návrhom došlo teda k čiastočnej 

zmene pôvodných funkcií, ktoré boli podľa platného ÚPN v prognóznej etape. Zároveň 

dochádza aj k zmene dopravného riešenia podľa vypracovanej UŠ. 

Z5.13-Kruhová križovatka 

Lokalita sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta v dotyku s jestvujúcimi lokalitami bývania v 

rodinných domoch (A01) a bytových domoch (A03) Tehelňa Z2.2 (podľa nového návrhu Z5.3) 

a Z2.6b Diely II (podľa nového návrhu Z5.ll). Predstavuje plochu novej kruhovej križovatky s 

príslušenstvom na jestvujúcej ceste III/1319. Podľa ZMENY 02/2014 bola táto križovatka 

navrhovaná ako styková križovatka. 

Z5.14-Hlohovecká východ 

Lokalita sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta v rámci jestvujúcej lokality výroby 14- 

Hlohovecká východ (C02). V tejto lokalite ide o zmenu dopravného riešenia, resp. pripojenia 

celej priemyselnej časti v tomto území na jestvujúcu cestu III/1319 (styková križovatka s 

príslušenstvom) a v rámci tohto riešenia aj časť smerovania cestnej komunikácie vo vnútri tejto 

lokality. Táto zmena bodu pripojenia vyplynula zo zmeny Z5.3-Tehelňa, resp. z vypracovanej 

urbanistickej štúdie v tejto lokalite. 

Z5.15-Vedľajšie cyklotrasy 

V ZMENE 03/2016 boli v lokalite Z3.2 navrhované miestne cyklotrasy. Návrhom v lokalite 
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Z5.15 dochádza k doplneniu týchto miestnych cyklotrás o malý úsek, ktorý tvorí alternatívne 

prepojenie od športového areálu na Gucmanovú ulicu a k malej zmene trasovania jestvujúcej 

cyklotrasy v lokalite Hviezdoslavova-Dlhá II smerom ku katastrálnej hranici s obcou Červeník.  

Z5.16-NJZ Jaslovské Bohunice 

Lokalita sa nachádza v severovýchodnej časti katastrálneho územia v dotyku s k .ú. Červeník. 

V návrhu sa uvažuje so zaústením odpadových vôd z NJZ Jaslovské Bohunice (T01) do 

Drahovského kanála. Podzemné potrubia budú ukončené výpustným objektom na brehu 

Drahovského kanála. 

 

 

Projekty v roku 2018 

 

LTC 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na zriadenie zázemia pre tenistov na Gucmanovej 

ulici, v oplotenom areáli na pozemku parc. č. 494/1, k. ú. Leopoldov - pred tenisovým 

dvorcom, ktorý sa tu nachádza, v súbehu s miestnou komunikáciou tak, že hmotou nadväzuje 

na uličnú čiaru terajšej uličnej zástavby. Počíta sa s jednopodlažným objektom (zastavaná 

plocha cca 100 m2 ; úžitková plocha cca 80 m2), s napojením na verejné rozvody NN, 

vodovodu a kanalizácie novo zriadenými prípojkami. Súčasťou projektu bude tiež návrh 

terénnych úprav okolia budovy.  

V roku 2018 – 3360eur + 960eur 

- Projekt pre vydanie SP 

 

Kultúrne centrum 

 

Rozpracovanie  víťazného  architektonického  návrhu  a výkon  občasného  autorského  dozoru  

budúcej stavby  nachádzajúcej  sa  v katastrálnom  území  Leopoldov  na  pozemkoch  pare.  č.    

83,  84,  85/2 (objekt  a predpolie);    časť  pozemku  pare.  č.  3-1628/1  (Piešťanská  cesta  a 

priľahlý  park);    časť pozemku  pare.  č.  1644,  3-1600/4  (severozápadný  roh riešeného  

územia pri  železničnom priecestí) v rámci akcie „Rozpracovanie architektonického návrhu  - 

Rekonštrukcia kina na Kultúrne centrum v Leopoldove“ 

V roku 2018 – 16 560 eur + 11 040 eur 

- Projekt pre vydanie UR 

 

 

Mestský úrad  

 

V roku 2018 – 52 728 + 1 200 + 17 640 eur 

Projekt pre zmenu stavby + vnútorné vybavenie 

 

Kompostárne  

 

V roku 2018 – 240 +  1 020 eur 
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Projekt pre vydanie UR 

 

Nový park  

 

V roku 2018 –2 435 + 1 498 eur 

Projekt pre realizáciu prvkov + autorský dozor 

 

Moyzesova  

 

Vypracovanie koncepčného návrhu nového dopravného riešenia Moyzesovej ulice v  

Leopoldove v zmysle vašej CP z 27.10.2017. Štúdia bude zahŕňať riešenie nového uličného 

profilu, umiestnenie parkovacích miest, režim dopravy, využitie rohového pozemku. 

Výstupom budú pôdorysy M1:500, Priečne rezy uličným profilom M1:200, Axonometria. 

Súčasťou zákazky sú i prerokovania rozpracovaného riešenia pred dopracovaním. Termín 

Dodania 6 ťýždňov od objednávky. 

V roku 2018 – 900  + 2 340 eur 

- Štúdia  

 

Kukučínova II  

 

Vypracovanie štúdie riešenia rekonštrukcie Kukučínovej ulice v Leopoldove (úsek za traťou, 

po Hviezdoslavovu ulicu (vrátane napojenia na ňu): - vypracovanie štúdie riešenia - 

prehodnotenie: a) uličného profilu - verejný priestor medzi plotmi RD (priečny rez územím - 

cesta, chodník, zeleň) b) možnosť umiestnenia parkovacích miest , pôdorys 1 až 2 alternatívach 

v mierke 1 : 500; - detail princípov - pôdorysné usporiadanie / uličný profil v mierke 1:200;  

- Štúdia  

 

BD Rázusova  

 

Zhotovenie architetktonickej štúdie - bytový dom, Rázusova ulica, Leopoldov - osadenie 

situácii na vymedzenom riešenom území - overenie vhodnosti navrhovanej formy objektu (celý 

dvojpodlažný / čiastočne trojpodlažný) - prispôsobenie pomeru bytov podľa požiadaviek mesta 

(pomer žiadostí o pridelenie bytov) a podľa požiadaviek pre zisk dotácie na výstavbu od ŠFRB 

- situácia v mierke 1:500 - pôdorysy, rezy, pohľady v mierke 1:200 - podrobnejšie riešenie 

typových bytov 1:50 - vizualizácie  

- Štúdia  

 

Urb. štúdia Rázusova  

 

Vypracovanie urbanistickej štúdie riešeného územia, ktorá bude podkladom pre zmenu 

Územného plánu a bude riešiť najmä: - návrh uličnej siete v riešenom území - rešpektovanie 

charakteru všetkých susedných plôch - vytypovanie funkčnej náplne jednotlivých plôch - 

najmä preverenie plochy pre výstavbu mestských nájomných bytov, ideálne na pozemkoch 
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patriacich mestu. Rozsah podľa cenovej ponuky a grafickej prílohy s vymedzením riešeného 

územia.  

 

Zbrojnica  

 

Vypracovanie dielenskej dokumentácie v rozsahu: 1. zmena kotvenia plotového stĺpika k 

základu - úprava detailu 23 (kotvenie cez oceľovú platňu a vŕtané kotvy) 2. špecifikácia detailu 

22 (kotvenie základového prahu / stĺpikov v rámci budovy skladu) 3. určiť konkrétny typ 

oceľového spájacieho prvku - papuče (strešné nosníky - budova skladov) 4. spoj pri 

zavetrovacích prvkov - budova skladov (rezy A, B, C, D, E) 5. ťahové kotvenie - definovať 

konkrétne prvky - detail 2 na výkrese statiky - 03 výkres tvaru drevenej konštrukcie 6. riešenie 

ukotvenia prekladov nad garážovými bránami 7. vyriešiť spoje zavetrovacej steny v strede 

garáže (rez H-H a detail 21) 8. definovať a vyriešiť detail kotvenia plota cez obvodový panel - 

detail 17 9. kotvenie oceľových pätiek stĺpov do základovej dosky bez prerušenia hydroizolácie  

 

Workout 

 

Vypracovanie štúdie workoutového ihriska - materiál pre rozhodovanie o rozsahu investície 

(ráta sa s použitím typizovaných zostáv na cvičenie) 

 

Koeficient zelene  

 

vypracovanie návrhu nových regulatívov pre výstavbu rodinných domov a možných názorných 

simulácií, s cieľom uľahčiť stanovenie čo najvhodnejšeho koeficientu zelene do UPD Mesta 

Leopoldov v rámci "Zmien a doplnkov 05/2018 UPD mesta Leopoldov. 

 

Jasle  

 

architektonická štúdia Jasle 

zameranie a zakreslenie skutočného stavu objektu: "Gucmanova č. 679/1, Leopoldov" Obsah 

dokumentácie: Architektonicko-stavebné riešenie = 750,- EUR bez DPH fotodokumentácia 

skutočného stavu (exteriér, interiér) v elektronickej podobe, pôdorys 1.PP, pôdorys 1.NP, 

pôdorys povaly, REZ - objektom, pohľady a jednoduchá situácia. 

 

Piešťanská  

 

urbanistická štúdia komasácia na Piešťanskej 

 

Dom sociálnych služieb  

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpracovaním architektonickej štúdie spracovanej v 

8/2017 na projekt v stupni pre stavebné povolenie a realizačný projekt, ktorý bude zameraný na 

nové funkčné využitie objektu na Štúrovej ul. č. 454/2 na „Dom sociálnych služieb (komunitné 

centrum)“. Súčasťou projektovej dokumentácie budú aj prípojky a úpravy exteriérových plôch. 



                                                                     

 

40 

Dom sociálnych služieb - Komunitné centrum - skladba funkcií: 

-1PP - schodisko s výťahom, priestory suchej a mokrej rehabilitácie, šatne a hygienické 

zázemie pre mužov a ženy, vrátane šatní a hygieny pre ZŤP, oddychové miestnosti, exteriérová 

terasa, technický priestor (kotolňa alebo priestor pre tepelné čerpadlo a chladenie a pod.), sklad 

- 1NP - hlavné vstupy do objektu - vstup na zvýšenom l.NP a bezbariérový vstup na úrovni 

terénu, schodisko s výťahom, výdaj stravy - odbytová časť a zázemie, vrátane skladu, šatní a 

hygieny pre zamestnancov gastra, spoločenská miestnosť, oddychová miestnosť, hygiena pre 

mužov a ženy, vrátane WC pre ZŤP 

- priestory na 1 .NP = denný stacionár pre seniorov 

- 2NP - schodisko s výťahom, byt odľahčovacej služby, apartmán pre krízové bývanie, 

administratíva vrátane zázemia - hygieny, kuchynky a šatňovej časti pre zamestnancov 

administratívy, šatňa a hygiena ostatného personálu komunitného centra 

 

Svetlotechnický posudok pre stavebné povolenie v hodnote. Projektové hodnotenie budovy a 

teplotechnický posudok. 

 

 

Spolková záhrada  

 

rozpracovanie architektonickej štúdie spracovanej spoločnosťou 2021 s.r.o., Anenská 3, 811 05 

Bratislava na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu areálu Spolkovej záhrady v 

Leopoldove v rozsahu Projektová dokumentácia v stupni pre územné rozhodnutie (DUR) 

 

ZŠ zateplenie  

 

zmena realizačnej PD "zateplenie fasády ZŠ Leopoldov" 

 

NN Kukučínova  

 

vypracovanie PD prekládka vzduš. vedenia NN 

 

Granty a dotácie: 

 

Prehľad všetkých podaných projektov 

 

Názov projektu:    Výska požadovanej 

dotácie 

 

Podpora opatrovateľskej 

služby v meste Leopoldov 

 

71 890,00 

 

Nepodporený 

 

Technické zabezpečenie 

zberu, spracovania a 

zhodnotenia biologicky 

rozložiteľného 

95 173,85 

 

Podaný projekt je v etape 

hodnotenia 
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komunálneho odpadu v 

meste Leopoldov 

 

Cyklotrasa Leopoldov - 

Červeník - Madunice - 

Koplotovce - Drahovce, 

premostenie cyklomostom 

cez Váh medzi katastrami 

Madunice a Koplotovce 

 

625 033,10 

 

Nepodporený. 

Mesto podalo odvolanie 

 

Podpora predchádzania 

vzniku biologicky 

rozložiteľných 

komunálnych odpadov 

 

123 692,85 

 

Podporený 

 

Modernizácia odborných 

učební Základnej Školy, 

Námestie sv. Ignáca 31, 

Leopoldov 

 

107 418,82 

 

Podporený 

 

Dom sociálnych služieb 

Leopoldov 

 

 Pred podaním (pozitívna 

správa k projektovému 

zámeru). 

 

Zateplenie ZŠ   

Telocvičňa ZŠ Leopoldov 

 

  

Dotácia na požiarnu 

zbrojnicu 

  

 

 

 

Prílohy: 

 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  

 


