Kontrola prijatých uznesení
z 21. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 07. 11. 2016

C/21/2016 MZ schvaľuje
3/
Poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území mesta Leopoldov, Mestu Trnava pre Detský folklórny súbor Trnavček vo
výške 60,- € na školský rok 2016/2017, na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom
v meste Leopoldov priloženého k žiadosti o refinancovanie výdavkov na žiaka zo dňa 27. 09.
2016.


Priebežné plnenie:
Finančné prostriedky vo výške 60,- € na školský rok 2016/2017, na jedno dieťa podľa
zoznamu detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov priloženého k žiadosti o refinancovanie
výdavkov na žiaka zo dňa 27. 09. 2016 budú poskytnuté Mestu Trnava pre Detský folklórny
súbor Trnavček podľa zmluvy s tým, že 1/3 sumy bude uhradená do 31.12.2016, zmluva
bola zaslaná Mestu Trnava na podpísanie.

4/
Poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území mesta Leopoldov, Mestu Piešťany pre Centrum voľného času AHOJ vo výške
60,- € na školský rok 2016/2017 na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste
Leopoldov priloženého k návrhu na finančné vysporiadanie zo dňa 05. 10. 2016.


Priebežné plnenie:
Finančné prostriedky vo výške 60,- € na školský rok 2016/2017 na jedno dieťa podľa
zoznamu detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov priloženého k návrhu na finančné
vysporiadanie zo dňa 05. 10. 2016 budú poskytnuté Mestu Piešťany pre Centrum voľného
času AHOJ v zmysle zmluvy s tým, že 1/3 sumy bude uhradená do 31.12.2016, zmluva
bola zaslaná Mestu Piešťany na podpísanie.

5/
Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – nehnuteľnosť nachádzajúca sa na
Piešťanskej ceste č. 569, Leopoldov, pre pani Evu Snopkovú, trvale bytom Leopoldov, I. Krasku
č. 875/17 na ďalšie 4 roky do 12/2020 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomné je stanovené
v zmysle dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Leopoldov
a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva.
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Splnené:
Nájomná zmluva na nebytové priestory – nehnuteľnosť nachádzajúca sa na Piešťanskej
ceste č. 569, Leopoldov, pre pani Evu Snopkovú, trvale bytom Leopoldov, I. Krasku č.
875/17 na ďalšie 4 roky do 12/2020 s možnosťou ďalšieho predĺženia bola vypracovaná a
dňa 30.11.2016 podpísaná.

6/
V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v zmysle § 13 ods. 3 a ods. 6
písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a majetkom štátu, ktorý
mesto užíva, zámer prenechať do nájmu majetok mesta – nebytový priestor nachádzajúci sa v 60
bytovom dome na ul. 1. Mája v Leopoldove z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi
Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša 17 ako zástupcovi neformálnej
skupiny Zdravší Leopoldov za účelom zriadenia klubových priestorov neformálnej skupiny
Zdravší Leopoldov a to na dobu 1 roka za 1,- €/mesiac.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Nebytové priestory v 60 bytovom dome na ul. 1.
Mája sú majetkom mesta, ktorý mesto momentálne nevyužíva. V nadväznosti na § 4 ods. 3 písm.
h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto utvára podmienky na zabezpečovanie
kultúry a záujmovej umeleckej činnosti. Neformálna skupina Zdravší Leopoldov je organizácia
mladých ľudí, ktorí pomáhajú pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí mesta,
poskytujú verejnoprospešnú činnosť pre Mesto Leopoldov. Skupina poskytuje alternatívny a
neutrálny priestor pre klubovú a ďalšiu činnosť v prospech obyvateľov mesta.


Splnené:
Zámer prenechať do nájmu majetok mesta – nebytový priestor nachádzajúci sa v 60
bytovom dome na ul. 1. Mája v Leopoldove z dôvodu hodného osobitného zreteľa
žiadateľovi Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša 17 ako zástupcovi
neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov za účelom zriadenia klubových priestorov
neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov, a to na dobu 1 roka za 1,- €/mesiac bol zverejnený
dňa 25.11.2016 na webovej stránke a na úradnej tabuli mesta.

7/
V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v zmysle § 13 ods. 3 a ods. 6
písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a majetkom štátu, ktorý
mesto užíva, zámer prenechať do nájmu majetok mesta – nebytový priestor, miestnosť č. 208 vo
výmere 12,17 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy súpisné číslo 454 nachádzajúcej sa na
Štúrovej ulici v Leopoldove z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Marekovi
Petrusovi, trvale bytom Leopoldov, Gojdičova 15E ako zástupcovi hudobnej skupiny LP za
účelom zriadenia skúšobne hudobnej skupiny LP a to na dobu 1 roka za 1,- €/mesiac.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Časť budovy - poschodie nachádzajúca sa na
Štúrovej ulici sup. č. 454 v Leopoldove je majetkom mesta, ktorý mesto momentálne nevyužíva.
V nadväznosti na § 4 ods. (3) písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto utvára
podmienky na zabezpečovanie kultúry a záujmovej umeleckej činnosti. Hudobná skupina LP
bude mesto reprezentovať na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných
Mestom Leopoldov a bude vytvárať priestor pre záujmové aktivity mladých ľudí v oblasti hudby.
Zvýšenie kvality kultúrneho života v meste predstavuje trvalý záujem Mesta Leopoldov.
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Splnené:
Zámer prenechať do nájmu majetok mesta – nebytový priestor, miestnosť č. 208 vo výmere
12,17 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy súpisné číslo 454 nachádzajúcej sa na Štúrovej
ulici v Leopoldove z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Marekovi Petrusovi,
trvale bytom Leopoldov, Gojdičova 15 E ako zástupcovi hudobnej skupiny LP za účelom
zriadenia skúšobne hudobnej skupiny LP, a to na dobu 1 roka za 1,- €/mesiac bol
zverejnený dňa 25.11. 2016 na webovej stránke a na úradnej tabuli mesta.

8/
Kúpu nehnuteľností v katastrálnom území mesta Leopoldov a to rodinný dom súpisné číslo 679
na parcele číslo 518, pozemková nehnuteľnosť parcela číslo 518 zastavané plochy a nádvoria
v celkovej výmere 346 m2, pozemková nehnuteľnosť parcela číslo 519 záhrady v celkovej
výmere 385 m2 od Ing. Ladislava Laša, trvale bytom Leopoldov, Gucmanova 679/1 za kúpnopredajnú cenu 100.000,- €.


Priebežné plnenie:
P. Lašovi boli predostreté podmienky nájmu, ku ktorým sa má vyjadriť priebehu 48.
týždňa, t.j. od 28.11. do 2.12.2016.

9/
Rozpočtové opatrenie č. 17/2016:
Rozpočet pred
rozpočtovým
ZDROJ opatrením v €
Bežné výdavky
12.1.2. Terénne úpravy

Rozpočet po
rozpočtovom
Zmena v € opatrení v €

2 426 320
41

Kapitálové výdavky

2 427 520

10 000

+ 1 200

11 200

994 820

0

993 620

5.14. Zmeny a doplnky UPD

41

7 350

+ 700

8 050

12.4. Nová požiarna zbrojnica

41

7 299

-1 900

5 399

5.16. Nákup pozemkov

46

130 000

-100 000

30 000

5.17. Nákup nehnuteľností

46

0

+100 000

100 000

110 382

0

110 382

Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

3 531 522

3 531 522



Splnené:
Rozpočtové opatrenie č. 17/2016 – zmeny vo výdavkovej časti boli zapracované do
rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov.
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10/
Čerpanie rezervného fondu vo výške 100.000,- € na kapitálové výdavky:
5.17. Nákup nehnuteľnosti – rodinný dom č. 679, Gucmanova 679/1, Leopoldov, pozemková
nehnuteľnosť parcela č. 518 zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 346 m2, pozemková
nehnuteľnosť parcela číslo 519 záhrady v celkovej výmere 385 m2 za kúpno-predajnú cenu
100.000,- €.


Splnené:
Finančné prostriedky vo výške 100 000,- € boli prevedené z rezervného fondu do rozpočtu
mesta na kapitálovú položku 5.17. Nákup nehnuteľnosti .

11/
Pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 8 na Gojdičovej ul. č. 1141/15D v Leopoldove pre
Moniku Pekarovičovú (2 deti), bytom Šulekovská cesta č. 968/5, Leopoldov, na obdobie od 01.
01. 2017 do 31. 12. 2019.
Náhradníci:
1. Lucia Brandisová a Jaroslav Vančo, bytom Hlohovská cesta 76/58, Leopoldov.
2. Silvia a Vladimír Matlohoví, bytom 1. Mája 104, Leopoldov.


Priebežné plnenie:
Pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 8 na Gojdičovej ul. č. 1141/15D v Leopoldove pre
Moniku Pekarovičovú (2 deti), bytom Šulekovská cesta č. 968/5, Leopoldov, na obdobie od
01. 01. 2017 do 31. 12. 2019 bolo zrealizované. Nájomná zmluva bola podpísaná s p.
Pekarovičovou dňa 25. 11. 2016. Nájomný byt jej bude odovzdaný 30.12.2016.

L/21/2016 MZ odporúča
1/
MsÚ žiadosť pani Evy Šokovej, bytom Rázusova ul. č. 1491/35, Leopoldov o výmenu
nájomného bytu, prerokovať v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.


Splnené:
Výmena nájomného bytu na základe žiadosti pani Evy Šokovej, bytom Rázusova ul. č.
1491/35, Leopoldov bola v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky prerokovaná
dňa 21. 11. 2016.
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2/
Primátorke mesta pripraviť podklady a viesť rokovania k prevodu nehnuteľnosti v k. ú.
Leopoldov, parcela registra C, parcelné č. 85, vo výmere cca 1200 m2, ktorej vlastníkmi sú pán
Vladimír Staš a pani Alica Stašová.


Splnené:
Rokovanie k prevodu nehnuteľnosti v k. ú. Leopoldov, parcela registra C, parcelné č. 85,
vo výmere cca 1200 m2 s vlastníkmi Stašovými bolo uskutočnené v mesiaci október,
podklady na odkúpenie - GP je v schvaľovacom konaní na katastri. Po schválení mestským
zastupiteľstvom bude vypracovaná kúpna zmluva.

V Leopoldove dňa 01.12. 2016
Vypracovala: Ing. Trnková, hlavný kontrolór

MZ dňa 12.12.2016
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