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Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove 

konaného dňa 16. 1. 2015 
 

 

  

Zapisovateľka:         Marieta Patajová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

Ospravedlnená:         Ing. Terézia Trnková                 

                                    

                                                                     

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 16. 1. 2015 otvorila a viedla  

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

 

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

v programe presunúť bod 9. Rôzne za bod 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov 

zápisnice a ostatné body prečíslovať. Ďalej navrhla doplniť do bodu rôzne bod f) Informácia 

o žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom základná sanácia cestného mosta na 

Trulaskoch Leopoldov. 

 

Hlasovanie za navrhovanú zmenu a doplnenie programu. 

Za            9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

proti         0 

zdržali sa 0 (neboli prítomní Krilek, Slováková). 

 

Navrhovaný program zasadnutia MZ dňa 16.1.2015: 

2. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva a správa mandátovej komisie. 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 

4. Rôzne:  

      a) Preplatenie dovolenky bývalému primátorovi JUDr. Milanovi Gavorníkovi; 

      b) Uplatnenie pravidiel zákonníka práce pre primátorku mesta; 

      c) Informácia o menovaní do funkcie tajomníkov komisií; 

      d) Informácia o pripravovanej žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a RR; 

      e) Predĺženie nájmu bytu; 

      f) Informácia o žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom základná sanácia cestného   

          mosta na Trulaskoch Leopoldov. 

5. Kontrola prijatých uznesení. 

6. Zámer elektrifikácie trate Leopoldov – Nitra – Šurany. 

7. Návrh VZN č. 103/2015, ktorým sa ruší VZN č. 86/2012 o niektorých podmienkach držania psov  

na území mesta Leopoldov. 

8. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ a MŠ. 

9. Obsahový a časový plán zasadnutí MZ v Leopoldove na rok 2015. 

10. Diskusia. 

11. Záver.                        

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 16. 1. 2015. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (neboli prítomní Krilek, Slováková). 
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2. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva a správa mandátovej komisie 

Ing. Róbert Gergič prečítal sľub poslanca MZ a potvrdil ho svojim podpisom. Primátorka mesta 

odovzdala novozvolenému poslancovi osvedčenie.  

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. prečítal správu mandátovej komisie (viď príloha č. 1).  

 

Návrh na uznesenie – konštatuje, že: 

Zvolený poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Róbert Gergič, zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (neboli prítomní Krilek, Slováková). 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu mandátovej komisie. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (neboli prítomní Krilek, Slováková). 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Primátorka mesta navrhla členov návrhovej komisie v zložení:  

Mgr. Renáta Miklošová 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Renáta Miklošová 

                                                Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

                                        Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (neboli prítomní Krilek, Slováková). 

 

Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice p. Stanislava Piovarčiho a Ing. Róberta Gergiča. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Určenie overovateľov zápisnice: Stanislav Piovarči 

                                       Ing. Róbert Gergič. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (neboli prítomní Krilek, Slováková). 

 

 

4. Rôzne:  

 a) Preplatenie dovolenky bývalému primátorovi JUDr. Milanovi Gavorníkovi 

 

Primátorka mesta informovala: 

Podľa § 2 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest: starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane 
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použije osobitný predpis.
3)

Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, 

len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo 

obecné zastupiteľstvo. 

JUDr. Milan Gavorník nevyčerpal 4 dni dovolenky x 129,2757 eur/deň = 517,1028 eur. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku bývalému primátorovi JUDr. Milanovi Gavorníkovi 

v rozsahu 4 dní vo výške 517,1028 EUR. 

Hlasovanie: za             6 (Gavorník, Hladký, Jančár, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 3 (Gergič, Karaba, Zlámala) (neboli prítomní Krilek, Slováková). 

 

Prišla Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková o 15:40 h. 

 

 b) Uplatnenie pravidiel zákonníka práce pre primátorku mesta 

 

Primátorka mesta informovala: 

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 

Podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení je  

§ 3 zamestnanec 

(1) Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu 1a) § 4 zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

Zamestnancom je fyzická osoba, ktorá je starostom obce, starostom mestskej časti v Bratislave 

alebo Košiciach alebo primátorom mesta (zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov). 

 

Podľa dodatku č. 2 k zamestnaneckej zmluve č. 00312703/MULE zamestnávateľ prispieva svojim 

zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie príspevkom zamestnávateľa vo výške 2 % ich 

hrubej mzdy /z 1789,- eur je príspevok 2 % 35,78 eur/. 

 

- zabezpečenie stravovania 

Oprávneným subjektom na účely zabezpečenia stravovania podľa § 152 Zákonníka práce je 

zamestnanec v pracovnom pomere za predpokladu, že odpracoval viac ako 4 hodiny v rámci 

pracovnej zmeny. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovania sa týka zamestnancov 

vykonávajúcich prácu na základe pracovnej zmluvy. Starostovia nemajú právny nárok na 

zabezpečovanie stravovania, keďže nevykonávajú prácu pre zamestnávateľa v pracovnom pomere. 

Podľa ustanovenia § 152 ods. 8 Zákonníka práce však zamestnávateľ po prerokovaní s mestským 

zastupiteľstvom môže rozhodnúť o rozšírení okruhu stravovaných osôb aj na primátora. 

 

Návrh na uznesenie – schvaľuje:  

V otázke stravného primátorky - na základe § 152 ods. 8 písm, c/ Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. 

v znení neskorších predpisov - že primátorke patrí stravné v rovnakej forme a v rovnakom  rozsahu 

ako zamestnancom Mesta Leopoldov. 

Hlasovanie: za           10  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (nebol prítomný Krilek). 

 

- dovolenka 

Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi počas výkonu funkcie 
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patrí dovolenka na zotavenie /podľa ZP nárok 25 dní, zamestnanci podľa kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa majú nárok na 30 dní/; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis. 

Vzhľadom k tomu, že neexistuje jednotný právny výklad, právnici odporúčajú práva a nároky 

odsúhlasiť uznesením. 

 

Návrh na uznesenie – schvaľuje:  

V otázke dovolenky primátorky - s poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov – 

ako primerané uplatnenie Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), že 

primátorka má dovolenku v rovnakej výmere ako jej podriadení zamestnanci v rovnakej vekovej 

skupine. 

Hlasovanie: za           10  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (nebol prítomný Krilek). 

 

 c) Informácia o menovaní do funkcie tajomníkov komisií 

- primátorka mesta informovala (viď príloha č. 2). 

 

Návrh na uznesenie – berie na vedomie:  

Informáciu o menovaní odborných zamestnancov mestského úradu do funkcie tajomníkov komisií 

v zmysle Štatútu komisií MZ mesta Leopoldov nasledovne: 

Finančná komisia:  

Alena Molnárová 

Komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia:  

Mgr. Janka Jančárová 

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

Ing. Kristína Bajtalová 

Komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky: 

Marieta Patajová 

Mgr. Viera Lietavová 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ:  

Marieta Patajová. 

Hlasovanie: za           10  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (nebol prítomný Krilek). 

 

Prišiel Mgr. Jozef Krilek o 15:50 h. 

 

d) Informácia o pripravovanej žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a RR 

 

Primátorka mesta odovzdala slovo Ing. Kristíne Bajtalovej.  

 

Ing. Kristína Bajtalová informovala: 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo výzvu, na základe ktorej je 

možné spracovávať územnoplánovaciu dokumentáciu v roku 2015. Ministerstvo týmto poskytuje 

účelovú dotáciu na zmeny, doplnenia alebo vypracovanie územných plánov obcí a miest. Projekt je 

možné podať od 15. 1. do 28. 2. Dňa 15. 5. budú zverejnené vybrané projekty. Rozsah projektu, 

bude riešení s Mgr. Jančárovou. Na februárovom zasadnutí budú poslanci informovaní o výške 

požadovanej dotácie a výške spolufinancovania.  
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MZ berie na vedomie informáciu o možnosti podania žiadosti o dotáciu na územnoplánovaciu 

dokumentáciu z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR. 

Hlasovanie: za           11  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

e) Predĺženie nájmu bytu  

- primátorka mesta informovala (viď príloha č. 3). 

 

Návrh na uznesenie – berie na vedomie:  

Predĺženie nájomnej zmluvy s nájomníčkou pani Renátou Foltánovou na 2-izbový nájomný byt č. 1 

na Gojdičovej ul. č. 1141/15C v Leopoldove, od 1. 2. 2015 na 3 roky s možnosťou ďalšieho 

predĺženia. 

Hlasovanie: za           11  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

f) Informácia o žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom základná sanácia cestného 

mosta na Trulaskoch Leopoldov 

- informovala Ing. Kristína Bajtalová: 

Mesto má možnosť podať žiadosť o NFP s názvom základná sanácia cestného mosta na Trulaskach 

Leopoldov v rámci programu č. 1 Obnovme si svoj dom. Zámerom žiadosti je obnoviť pôvodnú 

podobu objektu známu z historických fotografií a analógií mostov, pričom sa prinavráti celková 

dĺžka parapetných múrikov mosta, dláždenie mosta a plochy pod mostom sa prekryjú okruhliakmi, 

pripománajúcimi pôvodné riečisko. Z hľadiska technickej a funkčnej stránky sa most staticky 

zabezpečí a riešené bude odvodnenie povrchovej vody z vozovky mosta. Po obnov bude slúžiť pre 

peších, bez akéhokoľvek zaťaženia cestnou dopravou. Doba realizácie projektu by bola od 5/2015 

do 11/2015. 

Finačné náklady na projekt: celkový rozpočet projektu je 79.559,- eur, 5 % spolufinancovanie mesta 

je v prípade schválenej plnej výšky dotácie 3.978,- eur. Dotáciu, ktorú by nám poskytlo 

Ministerstvo kultúry je 75.581,- eur. 

Projektová dokumentácia k žiadosti bola vyfinancovaná z predchádzajúcej schválenej žiadosti 

o grant z Ministerstva kultúry vo výške 9.000 eur.  

 

Ing. arch. Matej Jančár – položil otázku, či bola projektová dokumentácia odsúhlasená 

pamiatkovým úradom. 

 

Ing. Kristína Bajtalová – uviedla, že žiadosť o NFP sa podáva aj so stanoviskom pamiatkového 

úradu. 

 

JUDr. Milan Gavorník – doporučil podať žiadosť o NFP. 

 

Mgr. Jozef Krilek – položil otázku, či má mesto v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na tento 

účel. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že na tento účel nie sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Ide 

o výšku 3.978,- eur a v súlade so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Leopoldov má 

primátorka mesta kompetenciu presúvať finančné prostriedky do výšky 6.000,- eur. V prípade 
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potreby môže primátorka urobiť rozpočtové opatrenie, ktorým presunie fin. prostriedky z inej 

položky rozpočtu. 

 

Návrh na uznesenie – schvaľuje:  

a) Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Základná sanácia cestného mosta na Trulaskach-

Leopoldov“ 

- s výškou celkových výdavkov na projekt 79.559,- EUR s DPH, 

- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 79.559,- EUR s DPH, 

- s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom 5 %, to je 3.978,-EUR s DPH, 

- s požadovanou výškou dotácie 75.581,- EUR s DPH. 

b) Spôsob spolufinancovania projektu – vlastné zdroje  (z rozpočtu mesta). 

Hlasovanie: za           11  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

 

5. Kontrola prijatých uznesení. 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 4). 

 

Návrh na uznesenie – berie na vedomie:  

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia MZ dňa 9. 12. 2014 a 15. 12. 

2014. 

Hlasovanie: za           11  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

 

6. Zámer elektrifikácie trate Leopoldov – Nitra – Šurany 

Informovala primátorka mesta:  

Dňa 15. 1. 2015 sa konalo verejné prerokovanie zámeru „ŹSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate 

Leopoldov – Nitra – Šurany“ (viď príloha č. 5). 

 

Ing. Róbert Gergič - uviedol, že s projektom „ŹSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – 

Nitra – Šurany“ sa zaoberala aj komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby 

a životného  prostredia, ktorá zasadala 13. 1. 2015 (viď príloha č. 6). Komisia bude akceptovať 

vyjadrenie mesta. 

 

Primátorka mesta prečítala vyjadrenie mesta, ktoré bude zaslané ŽSR: 

Stanovisko k správe o hodnotení „ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – 

Šurany“ nasledovne: 

- vjazd do ZŠT Leopoldov pre rýchlosť V=60 km/h, pričom nedochádza k opusteniu jestvujúceho 

železničného telesa a nedochádza k žiadnym záberom, ani zásahom do staničného 

zabezpečovacieho zariadenia, 

- ponechanie úrovňových priecestí v km  27,077 26,734 a 25,983 bez vybudovania 

mimoúrovňových krížení s traťou, s úpravou na zabezpečovací priecestný systém III. kategórie, 

zároveň požadujeme vybudovanie chodníkov cez všetky priecestia, 

- pri výstavbe uprednostniť PHS s nízkou výškou umiestnené čo najbližšie k osi koľaje namiesto 

PHS s výškou 2 m, ako doplnenie alebo alternatívu požadujeme osadiť vodorovné hlukové 

absorbéry medzi koľajnice, 
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- realizáciu prác na úseku Leopoldov – Hlohovec požadujeme s čo najkratším vylúčením 

železničnej dopravy vzhľadom na katastrofálnu dopravnú situáciu na úseku cesty II/513 Leopoldov 

– Hlohovec (najmä smer Nitra), 

- premiestnenie zastávky Leopoldov zastávka k železničnému priecestiu v km 26,734 z dôvodu 

lepšej dostupnosti a využiteľnosti zastávky obyvateľmi mesta Leopoldov. 

Odporúča: 

- vybudovať preložku trate s opustením súčasného telesa cca v km 25,4 s priamym pokračovaním 

a vedením trate poza miestny cintorín, severný okraj Leopoldova s napojením na ŽST Leopoldov 

v mieste vchodových návestidiel ŽST Leopoldov zo smeru Veľké Kostoľany. Na navrhovanej 

preložke požadujeme vybudovať úrovňové priecestie na účelovej komunikácii k rekreačnej oblasti 

pri rieke Váh (ide o presun súčasného priecestia v km 25,983) a cestný nadjazd cesty III/5132 (ide 

o presun kríženia z km 27,077). Navrhovaná alternatíva by presunula železničnú trať za obytnú 

zónu s veľkou hustotou obyvateľstva, čím by sa zvýšila kvalita životného prostredia občanov 

dotknutej obytnej zóny a zároveň by mohla byť dosiahnutá navrhovaná traťová rýchlosť 120 km/h 

až do ŽST Leopoldov. (viď. náčrt v prílohe - čierna – súčasná trať, zelená – navrhovaná preložka 

trate, modrá – napojenie železničnej vlečky ÚTOS a ÚVV v Leopoldove, červená preložená 

zastávka, Leopoldov zastávka). 

 

Ing. Róbert Gergič – navrhol doplniť do stanoviska:  

- mesto Leopoldov nesúhlasí so žiadnymi inými variantmi vjazdu do železničnej stanice Leopoldov, 

ktoré by mali za následok asanácie kina, rodinných domov a záberu pôdy. 

 

Návrh na uznesenie – schvaľuje:  

Stanovisko k správe o hodnotení „ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – 

Šurany“ nasledovne: 

- vjazd do ZŠT Leopoldov pre rýchlosť V=60 km/h, pričom nedochádza k opusteniu jestvujúceho 

železničného telesa a nedochádza k žiadnym záberom, ani zásahom do staničného 

zabezpečovacieho zariadenia, 

- mesto Leopoldov nesúhlasí so žiadnymi inými variantmi vjazdu do železničnej stanice Leopoldov, 

ktoré by mali za následok asanácie kina, rodinných domov a záberu pôdy, 

- ponechanie úrovňových priecestí v km  27,077 26,734 a 25,983 bez vybudovania 

mimoúrovňových krížení s traťou, s úpravou na zabezpečovací priecestný systém III. kategórie, 

zároveň požadujeme vybudovanie chodníkov cez všetky priecestia, 

- pri výstavbe uprednostniť PHS s nízkou výškou umiestnené čo najbližšie k osi koľaje namiesto 

PHS s výškou 2 m, ako doplnenie alebo alternatívu požadujeme osadiť vodorovné hlukové 

absorbéry medzi koľajnice, 

- realizáciu prác na úseku Leopoldov – Hlohovec požadujeme s čo najkratším vylúčením 

železničnej dopravy vzhľadom na katastrofálnu dopravnú situáciu na úseku cesty II/513 Leopoldov 

– Hlohovec (najmä smer Nitra), 

- premiestnenie zastávky Leopoldov zastávka k železničnému priecestiu v km 26,734 z dôvodu 

lepšej dostupnosti a využiteľnosti zastávky obyvateľmi mesta Leopoldov. 

Odporúča: 

- vybudovať preložku trate s opustením súčasného telesa cca v km 25,4 s priamym pokračovaním 

a vedením trate poza miestny cintorín, severný okraj Leopoldova s napojením na ŽST Leopoldov 

v mieste vchodových návestidiel ŽST Leopoldov zo smeru Veľké Kostoľany. Na navrhovanej 

preložke požadujeme vybudovať úrovňové priecestie na účelovej komunikácii k rekreačnej oblasti 

pri rieke Váh (ide o presun súčasného priecestia v km 25,983) a cestný nadjazd cesty III/5132 (ide 

o presun kríženia z km 27,077). Navrhovaná alternatíva by presunula železničnú trať za obytnú 

zónu s veľkou hustotou obyvateľstva, čím by sa zvýšila kvalita životného prostredia občanov 

dotknutej obytnej zóny a zároveň by mohla byť dosiahnutá navrhovaná traťová rýchlosť 120 km/h 

až do ŽST Leopoldov. (viď. náčrt v prílohe - čierna – súčasná trať, zelená – navrhovaná preložka 
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trate, modrá – napojenie železničnej vlečky ÚTOS a ÚVV v Leopoldove, červená preložená 

zastávka, Leopoldov zastávka). 

Hlasovanie: za           11  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

 

7. Návrh VZN č. 103/2015, ktorým sa ruší VZN č. 86/2012 o niektorých podmienkach držania 

psov na území mesta Leopoldov 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 7). 

 

Návrh na nariadenie – MZ schvaľuje: 

VZN č. 103/2015, ktorým sa ruší VZN č. 86/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území 

mesta Leopoldov (viď príloha č. 8). 

Hlasovanie: za           10  

(Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (nebol prítomný Gergič). 

 

 

8. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ a MŠ 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 9). 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Odvolanie člena rady  školy pri Základnej škole v Leopoldove – Mgr. Teréziu   Kavuliakovú. 

Hlasovanie: za           11  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Odvolanie členov rady školy pri Materskej škole v Leopoldove – Mgr. Róberta Levčíka a Gustáva 

Zennera. 

Hlasovanie: za           11  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Delegovanie zástupcu zriaďovateľa školy do rady školy pri Základnej škole v Leopoldove – doc. 

PhDr. Miroslava Karabu, PhD. 

Hlasovanie: za           10  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 1 (Karaba). 

 

 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Delegovanie zástupcu zriaďovateľa školy do rady školy pri Materskej škole v Leopoldove – Mgr. 

Jozefa Krileka a Mgr., Mgr. Art. Lenku Slovákovú. 
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Hlasovanie: za             9  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 2 (Krilek, Slováková). 

 

 

9. Obsahový a časový plán zasadnutí MZ v Leopoldove na rok 2015 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 10). 

 

P. Pavel Zlámala – navrhol presunúť vyhodnotenie grantovej pomoci mesta z marcového zasadnutia 

na februárové zasadnutie. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Obsahový a časový plán zasadnutí MZ v Leopoldove na rok 2015 (viď príloha č. 11). 

Hlasovanie: za           11  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

 

10. Diskusia 

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

výstavby a životného  prostredia, ktorá zasadala 13. 1. 2015 (viď príloha č. 6). 

 

Občianka mesta – upozornila na chýbajúci chodník na Gucmanovej ul. a ošarpanú tribúnu na 

hlavnom ihrisku MTK. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že tribúna na MTK sa bude riešiť. 

 

Občianka mesta – upozornila na stojacu vodu na Gucmanovej ul. (pred RD rod. Kučíkových) počas 

dažďov.  

 

Primátorka mesta – uviedla, že vybudovaním vsakovačiek sa bude zaoberať komisia investičných 

činností. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – upozornil na neprehľadnosť webovej stránky mesta. 

- navrhol zverejňovať oznamy hlásené v mestskom rozhlase aj na webovej stránke mesta Leopoldov 

a ďalej navrhol zasielať poslancom e-mailom zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia MZ. 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – upozornil na neporiadok v okolí kontajneru na sklo, ktorý je 

umiestnený v parčíku na križovatke ciest ulíc Kukučínova a Hollého, navrhol kontajner posunúť do 

vnútra parčíka. 

- navrhol zaradiť medzi investičné akcie výstavbu chodníka na Kukučínovej ul. od VÚB až po 

železničné priecestie. 

 

Primátorka mesta – navrhla vyhotoviť investičný zámer – zoznam akcií, ktorí následne prerokuje 

MZ na pracovnom stretnutí. 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – navrhol zakresliť prechod pre chodcov na cestnej komunikácii v 

križovatke ulíc Holubyho a Murgašova (pred RD rod. Babinských). 
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P. Miloš Jančár – upozornil na prepadliny na chodníku na Holubyho ul. Navrhuje podať reklamáciu. 

 

Mgr. Jozef Krilek – informoval, že Ministerstvo financií SR ako sprostredkovateľský orgán pre 

operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo 13.12.2011 písomnú výzvu na národný projekt 

dátové centrum obcí a miest. Existuje združenie deus, ktoré zastrešuje tento projekt. V rámci tohto 

programu je možné zabezpečiť pre obce a mestá elektronické služby  (138 el. služieb) od  9/2015 

zdarma. Obce a mestá platia len sprostredkovateľovi poplatok v závislosti od počtu obyvateľov vo 

výške 1,- eur na obyvateľa a rok. V rámci projektu by sprostredkovateľská spoločnosť vybavila 

mestský úrad počítačmi a multifunkčnými zariadeniami bezplatne. Ak by mesto Leopoldov malo 

záujem je možné pozvať toto združenie na zasadnutie MZ. 

 

  

11. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 2. riadne zasadnutie MZ a poďakovala 

poslancom za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 28. 1. 2015 

 

 

 

 

Zapísala: Marieta Patajová       ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Adriana Urbanová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

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

       Overovateľ zápisnice                                                                     Overovateľ zápisnice 


