
 1 

Kontrola prijatých uznesení   

z 31. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 30.08. 2017 

 
 

C/31/2017 MZ schvaľuje 

 

4/ 
a) Predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu Ministerstva vnútra  

Slovenskej republiky „Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“, cieľ projektu: Podpora zvýšenia ochrany 

pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, 

nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 

526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

b)   Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie. 

c)   Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia 

dotácie a to vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov. 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Leopoldov. 

 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie  

Žiadosť  o dotáciu na uvedený projekt bola podaná. 

 
 

5/ 
Účasť Mesta Leopoldov na rozvojovom projekte „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na 

rok 2017“ a súhlasí so spolufinancovaním 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov 

ministerstvom v rozpočte Mesta na rok 2017. Projekt bude financovaný z projektu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zameraného na rozvoj výchovy 

a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične na rok 2017. 

 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 

Termín predkladania žiadosti je 29.09.2017. 

 
 

7/ 
 

Navýšenie finančných prostriedkov na položke rozpočtu: 

Program 12.4: Nová požiarna zbrojnica .................. + 118 000,- €. 

 

  

Plnenie:    Splnené   

Finančné prostriedky vo výške 118 000 € boli zahrnuté do rozpočtu mesta na 

pol. 12.4. Nová požiarna zbrojnica. 
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8/ 
 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2017: 

 
ZDROJ 

Rozpočet pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné príjmy  3 047 483 +7 412 3 054 895 

Daň za užívanie verejného priestranstva  3 180 +937 4 117 

Poplatok za znečistenie ovzdušia  1 681 +439 2 120 

Časopis  773 -403 370 

Súdne trovy  590 +668 1 258 

ÚPD – združené prostriedky  0 +2 604 2 604 

Dotácia knižnica – knihy – fond na podporu umenia  0 +3 000 3 000 

Transfér – rodinné prídavky  0 +142 142 

Dotácia na vojnové hroby  0 +25 25 

SOÚ – správne poplatky  28 000 -229 27 771 

SOÚ – služby  0 +43 43 

SOÚ – trovy konania  0 +32 32 

SOÚ – pokuty za porušenie predpisov  0 +150 150 

SOÚ – vratky  0 +4 4 

Finančné operácie  1 024 619 +118 000 1 142 619 

Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky  992 320 +118 000 1 110 320 

Príjmy celkom  4 119 437 +125 412 4 244 849 

Bežné výdavky  2 480 980 +8 481 2 489 461 

1.1.8 Odvody do poisťovní 41 64 500 +400 64 900 

1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie 41 12 000 +1 000 13 000 

1.2.4. Tvorba sociálneho fondu 41 2 350 +400 2 750 

1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS 41 850 +360 1 210 

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru 41 1 523 +1 200 2 723 

5.3.8. Poistenie majetku 41 6 000 +40 6 040 

5.5.1. Údržba a oprava 41 2 000 +700 2700 

5.6.5. Poštovné 41 6 200 +2 000 8 200 

5.8. Posudky, expertízy a revízne správy 41 3 800 +2 300 6 100 

6.2.2. Mzda 41 15 120 -7 993 7 127 

7.1.2. Nákup nových kníh – fond na podporu umenia 11H 0 +3 000 3 000 

9.4. Rodinné prídavky 111 0 +142 142 

10.1.14. 6% navýšenie miezd – školský klub 41 0 +1 842 1 842 

10.1.16. ŠJ – nová pracovná sila, 2%- memorandum 

ZMOS 41 0 + 2 840 2 840 

10.2.8. 6% navýšnie miezd – MŠ 41 0 +2 250 2 250 
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12.5. Dopravné značenie 41 1 500 +3 500 5 000 

12.6. Areál spolková záhrada a LTC 41 6 400 -6 400 0 

13.4.1. Tlač 41 5 000 +900 5 900 

Kapitálové výdavky  1 522 822 +120 704 1 643 526 

5.11. Komasácia – Piešťanská cesta 43 19 000 -11 000 8 000 

5.14. Zmeny a doplnky ÚPD 71 0 +2 604 2 604 

10.1.15. Rekonštrukcia telocvične 41 0 +10 000 10 000 

12.2.8. Projekt vnútrobloky 41 0 +9 600 9 600 

12.4. Nová požiarna zbrojnica 46 130 000 +118 000 248 000 

12.6. Areál spolková záhrada a LTC 41 30 000 -8 500 21 500 

Výdavky celkom   4 115 664 +129 185 4 244 849 

 

  

Plnenie:    Splnené   

Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 zo dňa 30.08.2017 – zmeny v  príjmovej a  vo 

výdavkovej časti boli zapracované do rozpočtového informačného systému 

samosprávy mesta Leopoldov. 
 

9/ 
Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky: 

Program 12.4: Nová požiarna zbrojnica ................... + 118 000,- € 

 

  

Plnenie:    Splnené   

Finančné prostriedky vo výške 118 000 € boli prevedené z rezervného fondu a 

zahrnuté do rozpočtu mesta v zmysle uznesenia. 
 

10/ 
Úpravu Územného plánu Mesta Leopoldov v rámci zmien a doplnkov 4/2017 v nasledovnom 

rozsahu:  

a)  Zaradenie investičného zámeru spoločnosti ENVIRAL a.s., Trnavská cesta, Leopoldov 

rozšíriť záujmovú lokalitu na pozemkoch parc. č. 2247/2, 2709/2, 2346, 2345, 2344, 2330/3, 

2337, 2325/1, 2327/1, 2327/3, 2328, 2326/1, 2326/4, 2325/2, 2247/2, 2251/1, 2330/4, 2298, 

2326/5, 2223/5, 2704/41, 2302/2, 1776/1, 1777/1, 1776/4, 1776/2, 1778/2, 1558/1, 1501/3, 

1500/1, 1499/3 o parkoviská s prístupovou cestou. 

b)  Vytvorenie izolačnej zelene (v približne zrovnateľnej výmere) pri vodnej nádrži 

nachádzajúcej sa v tej istej lokalite, prípadne na hranici priemyselnej zóny a krajiny v prípade 

inej lokalite. 

 

  

Plnenie:   Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov na 1/ Zaradenie investičného zámeru spoločnosti 

ENVIRAL a.s., Trnavská cesta, Leopoldov , 2/ Vytvorenie izolačnej zelene pri 

vodnej nádrži bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 
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11/ 
Kúpu pozemkov parcely KN-C číslo 1652/3 – orná pôda v celkovej výmere 34 m

2
, 2443/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 2357m
2
 a 2461/7 – zastavaná plocha a nádvorie 

v celkovej výmere 107 m
2
, ktoré vznikli odčlenením od pôvodnej parcely KN-E číslo 407 – orná 

pôda v celkovej výmere 16613m
2
 geometrickým plánom číslo G1 18/2016 zo dňa 01. 02. 2016 

od p. Miroslava Kleimana rod. Kleimana trvale bytom Moyzesova 1147/10, 920 41  Leopoldov 

za cenu 40,- €/m
2
 čo pri výmere 2498 m

2
 predstavuje celkovú kúpnu cenu 99 920,- € slovom: 

deväťdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsať eur. 

 

  

Plnenie:   Priebežné plnenie 

Zmluva je vypracovaná,  čakáme na podpis  od p. Kleimana, následne bude 

podaný návrh na vklad na zápis do katastra nehnuteľnosti. 

 
 

12/ 
Doplnenie uznesenia číslo C/27/2017/28 nasledovne: 

Za slovné spojenie „parcela reg. E č. 243/3“ sa dopĺňa „ – zastavaná plocha a nádvorie (stav KN-

C parcela číslo 1612 – zastavaná plocha a nádvorie a 1624/1- zastavaná plocha) a parcela reg. E 

č. 228/1 – záhrada (stav KN-C parcela číslo 1624/1 – zastavaná plocha)“. 

 

  

Plnenie:   Splnené 

Uznesenie č. C/27/2017/28 bolo doplnené v zmysle prijatého uznesenia  

a priložené k  zmluve o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou 

distribučnou, a.s. 
 

 

13/ 
Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/18 vzhľadom k celku z parciel: 

- KN-E číslo 6/9 – záhrady v celkovej výmere 573 m
2
, spoluvlastnícky podiel predstavuje 

výmeru 31,83 m
2
 

- KN-E číslo 6/11 – zastavané plochy a nádvoria  v celkovej výmere 359 m
2
, 

spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 19,94 m
2
 

- KN-E číslo 6/102 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 0,39 m
2
 od pani Mgr. Beáty Stanislavovej trvale bytom Buková 

4654/3, Bratislava za cenu 6,- €/m
2
. Celková kúpna cena je 312,96 €. 

 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 

Čakáme na vyjadrenie p. Stanislavovej, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil 

predkupné právo. 
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14/ 
Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 3/18 vzhľadom k celku z parciel: 

- KN-E číslo 6/9 – záhrady v celkovej výmere 573 m
2
, spoluvlastnícky podiel predstavuje 

výmeru 95,50 m
2
 

- KN-E číslo 6/11 – zastavané plochy a nádvoria  v celkovej výmere 359 m
2
, 

spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 59,83 m
2
 

- KN-E číslo 6/102 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 1,16 m
2
 od pána Štefana Moravčíka trvale bytom  ul. Partizánska 139, 

Selce pri Banskej Bystrici za cenu 6,- €/m
2
. Celková kúpna cena je 938,94 €. 

 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 

Čakáme na vyjadrenie p. Moravčíka, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil 

predkupné právo. 

 
 

15/ 
Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/18 vzhľadom k celku z parciel: 

- KN-E číslo 6/9 – záhrady v celkovej výmere 573 m
2
, spoluvlastnícky podiel predstavuje 

výmeru 31,83 m
2
 

- KN-E číslo 6/11 – zastavané plochy a nádvoria  v celkovej výmere 359 m
2
, 

spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 19,94 m
2
 

- KN-E číslo 6/102 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 0,39 m
2
 od pani Ing. Jany Salusovej trvale bytom  Palkovičova 13, 

Bratislava  za cenu 6,- €/m
2
. Celková kúpna cena je 312,96 €. 

 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 

Čakáme na vyjadrenie p. Salusovej, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil 

predkupné právo. 

   
 

16/ 
Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/18 vzhľadom k celku z parciel: 

- KN-E číslo 6/9 – záhrady v celkovej výmere 573 m
2
, spoluvlastnícky podiel predstavuje 

výmeru 31,83 m
2
 

- KN-E číslo 6/11 – zastavané plochy a nádvoria  v celkovej výmere 359 m
2
, 

spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 19,94 m
2
 

- KN-E číslo 6/102 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 0,39 m
2
 od pani Magdalény Vanényovej trvale bytom  Hollého 507/2, 

Vrbové za cenu 6,- €/m
2
. Celková kúpna cena je 312,96 €. 

 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 

Zmluva je vypracovaná, čakáme na podpis od p. Venényovej, následne bude 

zmluva podaná na kataster. 
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17/ 
Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 3/18 vzhľadom k celku z parciel: 

- KN-E číslo 6/9 – záhrady v celkovej výmere 573 m
2
, spoluvlastnícky podiel predstavuje 

výmeru 95,50 m
2
 

- KN-E číslo 6/11 – zastavané plochy a nádvoria  v celkovej výmere 359 m
2
, 

spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 59,83 m
2
 

- KN-E číslo 6/102 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 1,16 m
2
 od pani  Miroslavy Černej trvale bytom  J. Murgaša 315/27, 

920 41  Leopoldov za cenu 6,- €/m
2
. Celková kúpna cena je 938,94 €. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 

Čakáme na vyjadrenie p. Černej, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil 

predkupné právo. 

 

 

E/31/2017 MZ súhlasí 
 

1/ 
So záväzkom,  že vlastnícke právo k pozemku parcela KN-C číslo 2645/3 – orná pôda, na ktorej 

bude postavená stavba budovy Požiarnej zbrojnice a vlastnícke právo k stavbe Požiarnej 

zbrojnice, ktorá bude z časti financovaná z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

„Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky“ sa nezmení  najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia 

výstavby, vlastníkom daných nehnuteľností zostane Mesto Leopoldov. 

  

Plnenie: Splnené 

Výpis z  uznesenia bol priložený k  žiadosti o   dotáciu za účelom realizácie 

projektu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky „Výzva číslo VII. 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“ 
 

 

L/31/2017 MZ odporúča 

 

1/ 
Pripraviť návrh zmeny VZN č. 63/2008 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Leopoldov s účinnosťou VZN od 01. 

01. 2018. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Návrh zmeny VZN č. 63/2008 bude pripravený a predložený MZ v termíne 

tak,  aby účinnosť VZN bola od 01.01.2018 .  
 

 

V Leopoldove dňa  22.09.2017 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 02.10.2017         


