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Zápisnica z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,  

konaného dňa 13. 11. 2017 o 15,30 h. 
 

 

 

Zapisovateľka:         Gabriela Halásová  

 

Prítomní:   viď. prezenčná listina 

 

Ospravedlnení:         doc. PhDr. Miroslav Karaba,  

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 13. 11. 2017 otvorila a viedla  

primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková (ďalej len primátorka mesta). 

 

Primátorka skonštatovala, že z celkového počtu poslancov 11 je prítomných 9. MZ je teda 

uznášania schopné. 

 

Primátorka mesta informovala poslancov o  programe zasadnutia  (viď príloha pozvánka) a navrhla 

v programe doplniť:  

V bode č. 1: doplniť určenie zapisovateľa 

Bod č. 14: Zmeny a doplnky ÚP mesta Leopoldov 

Bod č. 14. a 15. prečíslovať na bod č. 15. a 16. 

 

Návrh uznesenia - MZ schvaľuje: 

Zmenu v programe zasadnutia – doplnenie  v bode 1) za ; určenie zapisovateľa a doplnenie bodu 

14) Zmeny a doplnky ÚP mesta Leopoldov. Ostatné body prečíslovať. 

 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:  

Určenie zapisovateľa pre 33. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Leopoldove pani Gabriela 

Halásová. 

 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Program zasadnutia MZ dňa 13.11.2017: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutiaurčenie zapisovateľa 

 Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ v Leopoldove

a) Kontrola prijatých uznesení z 32. zasadnutia MZ v Leopoldove; 

b) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré mali 

hodnotenie ako priebežné plnenie; 

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov; 

4. Pripomienky a dopyty poslancov; 
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5. Správa z kontroly Mestskej knižnice Leopoldov; 

6. Návrh VZN č. 122/2017; 

7. Vysporiadanie pozemku parcela KN-E číslo 243/3; 

8. Nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta 

a) kúpa pozemku do vlastníctva Mesta parcela KN-E číslo 1623/49, 2460/3 

b) nadobudnutie pozemkov do vlastníctva Mesta parcely KN-C číslo 2655/9,  

9. Zriadenie komisie na vybavenie sťažnosti; 

10. Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta parcela KN-E číslo 245; 

11. Úprava rozpočtu: 

a)  Informácia o rozpočtovom opatrení č. 12/2017 zo dňa 4.10. 2017; 

b)  Návrh rozpočtového opatrenia č. 13/2017 

12. Schválenie pridelenia nájomného bytu; 

13. Návrh rozpočtu na rok 2018; 

14. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Leopoldov 

15. Rôzne: 

a) Schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

b) Informácia o činnosti komisií; 

16. Záver; 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 13. 11. 2017 vrátane zapracovaných zmien  

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ v Leopoldove 

 a) Kontrola prijatých uznesení z 32. zasadnutia MZ v Leopoldove 

Plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ z 32. zasadnutia predložila p. kontrolórka (viď. príloha 

č. 1)  

Návrh uznesenia - MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ dňa 02. 10. 

2017. 

 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 b) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré mali 

hodnotenie ako priebežné 

Správu predložila p. kontrolórka ( viď. príloha č. 2) 

Návrh uznesenia - MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky o prehodnotení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, 

ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie k 13. 11. 2017. 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté.  
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3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov 

Primátorka mesta konštatovala, že nie sú žiadne pripomienky a dopyty obyvateľov mesta 

Leopoldov. 

 

 

4. Pripomienky a dopyty poslancov 

Primátorka mesta odpovedala na podnety zo zasadnutia MZ dňa 2.10.2017 (viď príloha č. 3) 

JUDr. Milan Gavorník- p. Kuzmová vyberá na trhovisku poplatok za prenájom trhového miesta 

Primátorka mesta – Mesto nedáva súhlas na povolenie predaja na trhovisku na trhovom mieste, 

problém z pozemkom, nie je odkúpený, treba doriešiť, a nájsť nové miesto na trhovisko 

Ing. Róbert Gergič- navrhuje ísť znova do jednania s vlastníkom terajšieho trhoviska pozemku – 

obnoviť jednanie. Aj keď je to súkromný pozemok, občania ho vnímajú ako verejné priestranstvo. 

Primátorka- mesto s p. Kuzmom o odpredaji rokovalo, bolo to prerokované aj na MZ, vyhľadáme 

v zápisniciach a predložíme na ďalšie MZ, kde rozhodnete o ďalšom postupe 

Ing. arch. Matej Jančár – v meste bolo pri prechodoch pre chodcov nové značenie, navrhuje doplniť, 

ešte aj k prechodom pre chodcov pri MsÚ a na Námestí sv. Ignáca, ktoré vedie do parku 

- WEB – investičné zámery – nie sú pravdivé údaje 

- Vyhlasovanie v MR – na webe nie sú aktuálne oznamy 

Primátorka mesta – na WEB stránke sa pracuje, priebežne sú dopĺňané údaje, vyhlasovanie:  

vyriešiť zastupovanie pri dovolenke 

Mgr. Jozef Krilek – posielal mail ohľadne stĺpa na TJ – asi odstránenie, nepovedal čo tam písal 

Primátorka – úloha bola zadaná p. Brodekovi, rokuje sa s ÚVTOS a ÚVV o odstránení stĺpa a 

stĺpov od väznice po kultúrny dom. 

- Zrkadlo na zákrute na Holubyho ulici nie je dobre nastavené, nie je v ňom vidno 

Stanislav Piovarči – nová jednosmerka na 1. mája, pred Klačkovými zostala zbytočná značka „daj 

prednosť v jazde“ – treba ju odstrániť 

- Na jednosmerke na 1. mája pred  Materskou školou v jestvujúcom chodníku prerastajú 

tuje, chodci nemajú kadiaľ chodiť 

- Na ceste k Váhu (bývalé smetisko – oproti) vyvážajú opakovane smetie, dať tam kamery 

alebo fotopascu. 

Mgr. Mgr. Art. Lenka Slováková – na Piešťanskej cesta majú dva rodinné domy orientačné číslo 

„3“. 

 

 

5. Správa z kontroly Mestskej knižnice Leopoldov 

Návrh správy predložila p. kontrolórka (viď.  príloha č. 4) – správa bude vystavená o rok po 

opakovanej kontrole 

Ing. Jozef Krilek – sú zistené nedostatky, je to tým, že  knihovníčka uvedenú prácu nezvláda a je 

potrebné zamestnať ďalšieho zamestnanca? 

Primátorka mesta – na základe kontroly budú vyvodené personálne opatrenia a taktiež sa vypracujú 

opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 

Mgr. Renáta  Miklošová – odporúča, aby knihovníčka používala program Clávius, ktorý je 

v knižnici – je to veľmi veľká pomoc, uľahčuje prácu, urýchli a sprehľadní sledovanosť 

a výpožičky, ročne s robia školenia na tento program 

Mgr. Mgr. Art. Lenka Slováková – ako sa knihovníčka vyjadrila k správe?  

Primátorka mesta – knihovníčka sa k nedostatkom nevyjadrila 

 

Návrh uznesenia - MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly Mestskej knižnice Leopoldov za rok 2016 a k   30. 09. 2017. 
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Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

6. Návrh VZN č. 122/2017 

P. prednostka preložila návrh na VZN č. 122/2017 o  určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (viď. 

príloha č. 5) 

Návrh na nariadenie – MZ schvaľuje 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Nariadenie bolo prijaté. 

 

 

7. Vysporiadanie pozemku parcela KN-E číslo 243/3 

P. prednostka predložila podklady (viď príloha č. 6). 

Diskusia: 

Mgr. Jozef Krilek – navrhuje vyrokovať, čo najväčšiu plochu pre mesto  

Miklošová – ponechať pozemok pre mesto 

Mgr. Jozef Krilek – zavolať p. Klapicu na rokovanie, aké má predstavy, a nájsť kompromis, aby to 

vyhovovalo obidvom stranám 

Ing. arch. Matej Jančár – navrhuje, aby sa námestie otvorilo z Bernolákovou ul., zobrať aj časť 

skladu, po vzájomnej dohode a prerokovať jeho zámer 

Ing. Róbert Gergič – p. Klapica dlhodobo neinvestoval do predajne, ktorú treba zveľadiť, predajňu 

občania využívajú. Záver zo zasadnutia stavebnej komisie je otvoriť a uvoľniť priestor v šírke od 

budovy domácich potrieb vrátane dvora po parkovisko vedľa cesta od Námestia sv. Ignáca až po 

Bernolákovu ulicu. 

JUDr. Milan Gavorník – vyvolať stretnutie s pánom Klapicom, kde by predložil zámer ako ďalej 

s predajňou. 

 

Návrh na uznesenie – MZ odporúča 

Viesť rokovania s p. Klapicom za účasti poslancov mestského zastupiteľstva s otázkou, či by bolo 

možné vyčleniť väčší priestor pre umiestnenie tržnice (napr. skrátenie skladu) a predloženie 

podnikateľského zámeru pánom Klapicom so situačným nákresom ďalšieho rozvoja predajne. 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8. Nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta 

a) Kúpa pozemku do vlastníctva mesta parcela KN- E parcela číslo 1623/49 

Prednostka predložila návrh na kúpu pozemku v k. ú. Leopoldov KN- E parcela číslo 1623/49 – 

orná pôda v celkovej výmere 56 m
2
 od p. Dušana Fendek za cenu 500,- €. (viď príloha č. 7) 

Ing. Róbert Gergič – cena je v poriadku, nie je veľký nárast, ostatné pozemky kupujeme za 6,- €/ 

m2, požiadavky sú primerané. 

 

Odišla Mgr. Renáta Miklošová 
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu pozemku v k. ú. Leopoldov KN- E parcela číslo 1623/49 – orná pôda v celkovej výmere 56 

m
2
 od p. Dušana Fendeka trvale bytom: plk. Rajmunda Prchaly č. 286/99, 908 00  Ostrava – 

Pustkovec, za cenu 500,- €. 

Hlasovanie: za            8 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala,  Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

prišla Mgr. Renáta  Miklošová 

 

b) nadobudnutie pozemkov do vlastníctva Mesta parcely KN-C parcela číslo 2460/3 a  parcela 

číslo  2655/9 

Informovala p. prednostka (viď príloha č. 8). 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Leopoldov KN-C parcela číslo 2460/3 – 

zastavaná plocha vo výmere 3940 m
2
, parcela číslo 1654/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

1738 m
2
 do majetku Mesta Leopoldov z majetku Slovenskej republiky v správe Ústavu na výkon 

trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby. 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Leopoldov KN-E parcela číslo 75/1 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 304 m
2
,  parcela číslo 75/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

178 m
2
, parcela číslo 435/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 600 m

2
  do majetku Mesta 

Leopoldov z majetku Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté  

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Nadobudnutie pozemkov v k. ú. Leopoldov KN-C parcela číslo 2655/9 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1236 m
2
, parcela číslo 2655/10 – zastavaná plocha o výmere 63 m

2
, ktoré 

vznikli odčlenením geometrickým plánom č. 062/2015 z pôvodných parciel KN-E parcela číslo 

448/2 – ostatná plocha vo výmere 8575 m
2
 a parcela číslo 2613/3 – ostatná plocha vo výmere 2442 

m
2
 zapísaných na LV č. 1399 vo vlastníctve Slovenskej republiky-Slovenský pozemkový fond, 

bezodplatným prevodom do majetku Mesta Leopoldov pre verejnoprospešnú stavbu – zriadenie 

chodníka pri ceste III/5132. 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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9. Zriadenie komisie na vybavenie sťažností 

Predložila p. prednostka (viď príloha č. 9). 

Návrh: za členov zvoliť predsedov komisií, t.j. Ing. Róbert Gergič, Pavol Zlámala, JUDr. Milan 

Gavorník, Mgr. Jozef Krilek, Mgr. Renáta Miklošová 

JUDr. Milan Gavorník navrhuje za náhradníčku Mgr. Mgr. Arl. Lenku Slovákovú 

 

Návrh na uznesenie – MZ zriaďuje: 

Komisiu na vybavovanie sťažností v zložení:    JUDr. Milan Gavorník 

        Ing. Róbert Gergič 

        Pavel Zlámala 

        Mgr. Jozef Krilek 

        Mgr. Renáta Miklošová 

             Náhradníčka: Mgr. Mgr. Art Lenka Slováková 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

10. Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Leopoldov parcela KN-E číslo 245 

Predložila p. prednostka (viď príloha č. 10). 

 

Návrh na uznesenie – MZ ruší: 

Uznesenie MZ číslo C/12/2015/6 zo dňa 7.12.2015, ktorým schválilo: 

 Odpredaj pozemku pod rodinným domom na Hollého ulici s prideleným súpisným číslom 645 – 

dielu č. 3 o výmere 16 m
2
 spolu s pozemkom priľahlým – dielu č. 4 o výmere 46 m

2
, odčlenených 

geometrickým plánom č. 105/2015 zo dňa 01.10.2015 od pozemku KN-E parc. č. 245 o celkovej 

výmere 24 620 m
2
, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1200 Marcelovi Pepicovi, 

trvale bytom Leopoldov, Hollého 31, za cenu 10 €/m
2
. Odpredaj pozemku je v súlade s § 9a ods. (8) 

písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena bola stanovená 

na základe odseku 1. Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva. Celková predajná cena predstavuje 620 eur 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Odpredaj pozemku pod rodinným domom na Hollého ulici s prideleným súpisným číslom 645 a to 

diel č. 3 o výmere 16 m
2
 spolu s pozemkom priľahlým – diel č. 4 o výmere 46 m

2
, odčleneným 

geometrickým plánom č. G1 363/2017 overeným Okresným úradom, katastrálny odbor Hlohovec 

dňa 29.09.2017 od pôvodnej parcely KN-E č. 245 o celkovej výmere 24 620 m
2
, druh pozemku 

ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1200 Marcelovi Pepicovi, trvale bytom Leopoldov, Hollého 31, 

za cenu 10 €/m
2
. Odpredaj pozemku je v súlade s § 9a ods. (8) písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena bola stanovená na základe odseku 1. Prílohy č. 1 

k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý 

mesto užíva. Celková predajná cena predstavuje 620 €. 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Prerušenie zasadnutia MZ pred bodom 11. Úprava rozpočtu 

Hlasovanie: za            6 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová) 

                    proti         1 (Gavorník) 

                    zdržali sa 2 (Piovarči, Luhová) 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

11. Úprava rozpočtu: 

 a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 12/2017 zo dňa 4.10.2017 

- informovala prednostka (viď príloha č. 11). 

 

Návrh uznesenia - MZ berie na vedomie: 

Informácia o rozpočtovom opatrení mesta Leopoldov č. 12/2017 zo dňa 02. 10. 2017. 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 b) Návrh rozpočtového opatrenia č. 13/2017 

Predložila p. prednostka (viď príloha č. 12). 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 13/2017: 

  ZDROJ 

Rozpočet pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné príjmy  3 056 695 + 6 924 3 063 619 

34. Vlastné príjmy MŠ  6 000 + 5 000 11 000 

40. Dotácia na výkon matrík  5 121 +219 5 340 

53. Dotácia na voľby  0 +1 705 1 705 

Príjmy celkom  4 246 649 + 6 924 4 253 573 

Bežné výdavky  2 591 261 + 6 924 2 598 185 

1.2.3: Stravovanie zamestnancov 41 14 480 +970 15 450 

3.5: Čistenie verejného priestranstva 41 43 290 -970 42 320 

10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov  6 000 +5 000 11 000 

10.2.6. Výučba anglického jazyka  1 410 -480 930 

10.2.7. Nová trieda  9 473 +480 9 953 

11.1: Matrika  5 121  +219 5 340 

11.5: Voľby  0 +1 705 1 705 

Výdavky celkom   4 246 649 +6 924 4 253 573 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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12. Schválenie pridelenia nájomného bytu 

 Predseda komisie  Pavol Zlámala informoval (viď príloha č. 13). 

Podľa poradovníka navrhuje komisia prideliť byt Kataríne Miklošovej, náhradníci v poradí 

1. Zuzana Janečková a Erik Fink   

2. Simona Foltánová a Miloš Halenár 

3. Alexandra Kolváčová a Stanislav Srdoš 

Ing. Róbert Gergič – p. Fink bol neplatič, je nespoľahlivý, vymeniť náhradníkov 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 7 na Rázusovej ul. č. 1491/33 v Leopoldove pre Katarínu 

Miklošovú a Petra Letovanca, bytom Leopoldov, Gojdičova 477/11, na obdobie od 01. 12. 2017 do 

30. 11. 2020. 

Náhradníkmi sú: 

1. Simona Foltánová a Miloš Halenár (1 dieťa),  bytom Gojdičova 1141/15C, 920 41  

Leopoldov 

2. Alexandra Kováčová a Stanislav Srdoš, bytom Gojdičova 20, 920 41  Leopoldov. 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prišiel Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

 

 

13. Návrh rozpočtu na rok 2018 

 

Primátorka odovzdala slovo K. Bajtalovej, aby predstavila projekt „Čistejšie mesto“, ktorý je 

zameraný na kúpu traktora KUBAKO s príslušenstvom, na práce ktoré vykonáva mesto, 

a objednáva si ich dodavateľsky. 

Ing. Kristína Bajtalová predložila návrh (viď príloha č. 14). 

Stanislav Piovarči – kde bude traktor uskladnený 

Primátorka mesta – v hasični 

Ing. Kristína Bajtalová – predpokladaná kúpa trktora jar 2018 

Mgr. Jozef Krilek – spotreba 3,5 l je pravdivá_ 

Ing. Kristína Bajtalová – záleží aké práce sa budú s ním vykonávať, je to spodná hranica, pri 

náročnejších prácach väčšia spotreba 

Mgr. Jozef Krilek – v rozpočte vyčleniť jednu položku z ktorej budú zrejmé všetky náklady t.j. 

pracovník, odvody, cena traktora...a iné 

JUDr. Milan Gavorník – tento návrh bol predložení aj v minulosti, podporuje ho, je to správna cesta 

k tomu, aby sme niečo spravili pre naše mesto. 

 

Primátorka mesta stručne informovala o investičných akciách.  

Primátorka mesta navrhla prerokovať kapitálové výdavky z predloženého návrhu rozpočtu na rok 

2018 (viď prílohu č. 15)  a upresniť si, ktoré investičné akcie sa budú realizovať budúci rok.  

V príjmoch očakávame vyšší výnos dane z príjmov územnej samosprávy, ktorý ale bude 

zapracovaný do rozpočtu až po zverejnení. Vo výdavkoch sú zapracované náklady na investičné 

akcie, ktoré ale nie sú vysúťažené verejným obstarávaním. Z rozpočtom sa bude pracovať aj počas 

roka 2018 a nie je vylúčené, že investičné akcie, ktoré sa nezaradia teraz, môžu byť zaradené počas 

roka 2018.  

 

Ing. arch. Matej Jančár – je potrebné realizovať LTC, navrhuje presun z Kukučínovej na LTC 
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Ing. Róbert Gergič – navrhuje realizáciu pre športovcov, pozastaviť nový park. 

P. prednostka – treba zaradiť také investičné akcie, ktoré sú pripravené.  

Doc.  PhDr. Juraj Hladký – prečo sú dve položky Kukučínova 

Prednostka – jedno je chodník od železničného priecestia po Hviezdoslavovu ul. a jedno je 

prekládka elektriny od Hollého ul. po železničné priecestie. 

Ing. arch. Jančár – chodník na Kukučínovej môže počkať, potrebný je nový park 

Mgr. Jozef Krilek – čo je zahrnuté v položke nový park 

Prednostka – rekonštrukcia nového parku aj hracie prvky 

Mgr. Jozef Krilek– chodník na Šulekovo, odporúča nechať zaradené 

Stanislav Piovarči – stále sú nezistení vlastníci, je tam problém s realizáciou 

Primátorka mesta  – navrhuje niektoré položky presunúť do ďalšieho roka 

Mgr. Renáta Miklošová – v škole je vandalizmus, kamerový systém zastaráva  

Ing. Róbert Gergič – nie je to to najnutnejšie – navrhuje kamerový systém v škole presunúť na ďalší 

rok 

Ing. Jozef Krilek  - revitalizácia školského dvora v ZŠ aj v MŠ, čo to je?  

p. prednostka – to je len projektová dokumentácia.  

Primátorka mesta – uvidíme aké budú príjmy  - výnos dane územnej samosprávy a na budúcom MZ 

rozhodneme, ktoré investičné akcie budú v rozpočte na rok 2018 

 

 

14. Územno-plánovacia dokumentácia 

 

Primátorka predložila návrh na zmeny v ÚPD (viď. príloha č. 16).  

Ing. arch. Matej Jančár – lokalita teheľňa Kozačenko – na MZ sme hlasovali o tom, že sa lokalita 

určí na IBV ale má sa dopracovať územný plán zóny.  Prečo máme schváliť návrh cestnej siete, keď 

nie sme s ňou stotožnený, návrh  - štúdia, ktorá bola predložená  - nesúhlasím s ňou, nemá to nič 

spoločné s architektúrou, úzke cesty, zlé parkovanie, navrhuje, aby v danej lokalite boli splnené 

nejaké iné podmienky tak, ako máme stanovené v našej obci, štúdia je zhotovená čisto na komerčné 

účely. Určime si urbanizmus celej lokality, tak ako je napr. lokalita Piešťanská.  

 

Ing. Róbert Gergič -  tieto domy ktoré sú v lokalite navrhnuté technicky vyhovujú, pozemky sú 4 až 

5,5 árové, navrhnutých je 70 domov, ak splní podmienky v obci, je možná výstavba 

 

Primátorka navrhuje, aby sa tento bod prerokovával na MZ v decembri, dovtedy zvolať spoločné 

stretnutie stavebnej komisie, architektov a vlastníkov 

JUDr. Milan Gavorník – podporuje návrh primátorky 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Úprava platných regulatívov Územného plánu Mesta Leopoldov 

A)  Lokalita Z2.9 Trnavská juh II 

a) zmena funkčného využitia časti územia z priemyselnej výroby (Z 2.9 Trnavská juh II)  

na občiansku vybavenosť – areál čerpacej stanice 

b) špecifickú izolačnú zeleň navrhnutú popri ceste II/513 – Trakovice (I/64) definovať 

ako priemyselnú výrobu (od vodného toku Dudváh po navrhovaný kruhový objazd) 

c) izolačnú zeleň, ktorá bola nahradená parkoviskami a priemyselnou výrobou, vytvoriť 

v dotyku s jazerom v areáli ENVIRAL, a. s., Leopoldov na parcelách č. 2251/1, 2251/3, 

2247/2 

B)  Lokalita Z2.1 Piešťanská (1-Piešťanská) 

Zapracovanie návrhu cestnej siete v komasovanom území Piešťanská do Zmien a doplnkov 

územného plánu bude vrátane navrhovanej verejnej zelene v strede lokality - zmena 
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funkčného využitia a celkové ohraničenie lokality Piešťanská zostane pôvodné (bez 

ohľadu na pozemky zahrnuté v komasovanom území) 

Hlasovanie: za            9 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Hladký, Zlámala, Miklošová, Gavorník) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 1 (Piovarči) 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

15. Rôzne: 

 a) Schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

Primátorka mesta oboznámila poslancov so zmenami v SOU – od zmluvy odstúpila obec Veľké 

Kostoľany, a od 01.01.2018 pristupuje obec Kátlovce (viď Dodatok č. 1  Zmluvy o zriadení 

spoločného obecného úradu – príloha č. 17). 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu. 

Hlasovanie: za            10 (Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník, 

Hladký) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 b) Informácia o činnosti komisií  

Pavel Zlámala informoval o činnosti komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky, ktorá zasadala 

dňa 31. 10. 2017 (viď príloha č. 18). 

 

Ing. Róbert Gergič informoval o činnosti komisie investičných činností, územného plánovania, 

výstavby a životného   prostredia, ktorá zasadala dňa 07. 11. 2017. 

 

Mgr. Renáta Miklošová informovala o činnosti komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, 

dotácií komunitného plánovania, ktorá zasadala dňa 07. 11. 2017 (viď príloha č. 19). 

 

Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktoré zasadali spoločne dňa 07. 11. 2017 

(viď príloha č. 20).  

 

Návrh uznesenia – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o činnosti: 

a) Finančnej komisie, prednesenú predsedom komisie Mgr. Jozefom Krilekom.  

b) Komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného       

prostredia, prednesenú predsedom komisie Ing. Róbertom Gergičom 

c) Komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania, 

prednesenú predsedníčkou komisie Mgr. Renátou Miklošovou 

d) Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky, prednesenú predsedom komisie 

Pavlom Zlámalom. 

Hlasovanie: za            10  
(Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník, Hladký) 

      proti         0 

      zdržali sa  0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Mgr. Jozef Krilek – navrhuje odmenu kontrolórke za obdobie od 01-12/2017 vo výške 27% z platu 
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 27 % z platu hlavného kontrolóra za obdobie            

január až december 2017. 

Hlasovanie: za           10 
(Gergič, Jančár, Slováková, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala, Miklošová, Gavorník, Hladký) 

      proti         0 

      zdržali sa  0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

16. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 33. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom 

za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 16. 11. 2017 

 

Zapísala: Gabriela Halásová       ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                                  .................................................... 

       Ing. Zuzana Pelzlová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 


