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Zápisnica
z riadneho zasadnutia KVaZP, konaného dňa 08. 12. 2016 v budove Mestského úradu 
v Leopoldove

Prítomní:
Ing. Róbert Gergič
JUDr. Milan Gavorník -  ospravedlnil sa
Ing. árch. Matej Jančár
Stanislav Piovarči
Ing. árch. Ondrej Marko
Mgr. Jana Jančárová

1. Návrh VZN o poplatku za rozvoj - komisia odporúča odložiť aprejednať tému až po schválení 
zákona.

2. Návrh VZN o podmeinkach prideľovania nájomných bytov - komisia odporúča prijať.

3. Návrh VZN č. 119/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov -  komisia odporúča prijať.

» .
4. Návrh obsahového a časového plánu zasadnutí MZ v Leopoldove na rok 2017 -  komisia navrhuje 

plán na zasadnutia mestského zastupiteľstva schváliť

5. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, v znení neskorších predpisov, MZ poveruje 
poslancov Mgr. Renátu Miklošovú aPhDr. Juraja Hladkého, Phd. na zastupovanie primátorky pri 
výkone uzavretia manželstva; Určenie sobášnych dní na rok 2017 -  reprezentačné priestory 
Informačné centrum MsU, kancelária primátorky, pojednávacia miestnosť UVTOS aUVV 
v Leopoldove -  komisia odporúča návrh schváliť.

6. Správa -  kontrola výberu poplatkov za komunálny odpad za rok 2016 / FO a PO k 30. 11. 2016 -  
komisia berie na vedomie.

7. Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta na originálne 
kompetencie a vlastných príjmov MŠ Leopoldov k 30. 9. 2016 -  komisia berie na vedomie.

8. Predĺženie nájmu pani Margite Podkovčíkovej, trvalé bytom A. S. Puškina 82/9, 922 42 Madunice 
na ďalších 5 rokov t. j. do 31. 12. 2021 s možnosťou ďalšieho predĺženia -  Komisia odporúča 
odsúhlasiť predĺženie nájmu.

9. Predĺženie nájmu pána Vladimíra Petreka, trvalé bytom Nitrianska 49, 920 01 Hlohovec na ďalších 
5 rokov t. j. do 31. 12. 2021 s možnosťou ďalšieho predĺženia -  Komisia odporúča odsúhlasiť 
predĺženie nájmu.

10. Predĺženie nájmu Ing. Róberta Gergiča -  REÁL SERVIS nájomnej zmluvy do 12/2017 -  Komisia 
odporúča odsúhlasiť predĺženie nájmu.



11. Žiadosť pána Mariána Majtána, J. Murgaša 17, o prenájom nebytových priestorov pre neformálnu 
skupinu Zdravší Leopoldov, na 1 rok s možnosťou ďalšieho predĺženia za sumu 1 €/nresiac -  
komisia odporúča prenájom.

12. Žiadosť pána Mareka Petrusa, Gojdičova 15 E, Leopoldov -  zástupcu hudobnej skupiny LP 
o schválenie prenájmu nebytových priestorov na Štúrovej ulici č. 454 na 1 rok s možnosťou 
ďalšieho predĺženia za sumu 1 €/nresiac -  komisia odporúča prenájom.

13. Komisia sa zaoberala návrhom zmien vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2016 a odporúča úpravu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18/2016 schváliť v plnom rozsahu.

14. Komisia sa zaoberala návrhom programového rozpočtu Mesta Leopoldov na rok 2017 s dôrazom 
na investičné akcie po stránke projektovej a stavebnej pripravenosti, termínové požiadavky 
a spôsob zadávania jednotlivých vestníkových súťaží (Zateplenie ZŠ, Miestne komunikácie 
Hollého ul., Kukučínova ul., Nádražná ul. -  parkovisko, Požiarna zbrojnica, Súťaž návrhov kino, 
Park detí,....).

15. Informácia Ing. Marka o štádiu prípravy súťaže návrhov na budovu kina -  po zápise kúpeného 
pozemku od p. Staša do katastra nehnuteľností môže byť súťaž návrhov vyhlásená.

16. Výber farby zárubní v rekonštruovanej budove MTK TJ Leopoldov zo vzorkovníka farieb + návrh 
vybavenosti šatní a spŕch (lavičky, ich kotvenie, vešiaky, ...), Dohovor o stretnutí členov komisie 
pred prevzatím rekonštruovaného objektu a vykonanie obhliadky vykonaných prác + vykonanie 
obhliadky terajšieho zázemia pre účinkujúcich v areáli Spolkovej záhrady za účelom zistenia 
terajšieho stavu a dispozičného rozmiestnenia interiéru.

Ing. Róbert Gergič 
predseda komisie


