Kontrola prijatých uznesení
z 34. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 11. 12. 2017
C/34/2017 MZ schvaľuje

5/
Čerpanie rezervného fondu vo výške 1 207 144,- € na kapitálové výdavky
Program 12 Komunikácie a budovy
Podprogram 12.2: Výstavba MK
Prvok 12.2.3. Park detí
.................. 336 500,- €
Prvok 12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul. ......... 198 644,- €
Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov
Prvok 12.3.1. Výstavba budovy MsÚ .............. 461 000,- €
Prvok 12.3.2. Rekonštrukcia kina ............... 134 000,- €
Prvok 12.3.3. Komunitné centrum ................. 77 000,- €


Plnenie: Splnené
Finančné prostriedky vo výške 1.207.144,- € boli z rezervného fondu prevedené do rozpočtu
mesta na rok 2018 na kapitálové výdavky na jednotlivé programy a podprogramy v zmysle
uznesenia.

6/
Doplnenie kontroly do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na 1.
polrok 2018 a to kontrola hospodárenia nafukovacej haly.


Plnenie: Splnené
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018 bol doplnený o Kontrolu
hospodárenia nafukovacej haly.
11/
Nadobudnutie pozemkov v k.ú. Leopoldov KN-C parc. číslo 2448/2 (97m2, zast. plocha),
parcela číslo 2460/4 (115m2, zast. plocha), parcela číslo 2460/6 (1686m2, zast. plocha), parcela
číslo 2461/1 (140m2, zast. plocha), parcela číslo 2461/5 (115m2, zast. plocha), parcela číslo
2461/9 (1457m2, zast. plocha), parcela číslo 2461/12 (42m2, zast. plocha), parcela číslo 2461/14
(13m2, zast. plocha), parcela číslo 2446/282 (4m2, orná pôda), parcela číslo 1628/102 (6795m2,
ostatná plocha), parcela číslo 2564/2 (154m2, ostatná plocha), parcela číslo 2574/3 (246m2,
ostatná plocha), parcela číslo 2574/4 (734m2, orná pôda) zapísaných na LV č. 1399 vo
vlastníctve Slovenskej republiky-Slovenský pozemkový fond, bezodplatným prevodom do
majetku mesta Leopoldov pre verejnoprospešnú stavbu – „Cyklotrasa Leopoldov-ČerveníkMadunice -Koplotovce-Drahovce, premostenie cyklomostom cez Váh medzi katastrami
Madunice – Koplotovce, SO 01.1 Kataster Leopoldov“


Plnenie: Priebežné plnenie
1

Z SPF doteraz neprišla žiadna odpoveď ohľadom bezodplatného prevodu
pozemkov v zmysle uznesenia.
12/
Predĺženie nájmu nebytových priestorov - klubovňa v 60 bytovej jednotke na ul. 1. Mája
v Leopoldove p. Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša 17 ako zástupcovi
neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov, a to na 1 rok s možnosťou ďalšieho predĺženia za sumu
1 €/mesiac.


Plnenie: Splnené
Nájomná zmluva o predĺžení s p. Majtánom bola podpísaná dňa 18.12.2017.
13/

Predĺženie zmluvy o prenájme časti nehnuteľnosti a to miestnosť č. 208 vo výmere 12,17 m2 na
2. nadzemnom podlaží v budove knižnice súpisné číslo 454 na Štúrovej ulici v Leopoldove p.
Marekovi Petrusovi, trvale bytom Leopoldov, Gojdičova 15E ako zástupcovi hudobnej skupiny
LP, a to na 1 rok s možnosťou ďalšieho predĺženia za sumu 1€/mesiac.


Plnenie: Splnené
Nájomná zmluva o predĺžení s p. Petrusom bola podpísaná dňa 18.12.2017.
14/
Predĺženie zmluvy o prenájme časti nehnuteľnosti – miestnosť v rozmere 29 m2 v kine Osveta
v Leopoldove p. Lukášovi Šiškovi, trvale bytom Madunice, Cintorínska 8 ako zástupcovi
hudobnej skupiny. Poplatky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním predmetu nájmu hradí
nájomca vo výške 50 % z celkových nákladov za elektrinu. Nájom je na dobu určitú, ktorá
uplynie 30-tym dňom odo dňa prevzatia „Oznámenia o ukončení nájmu z dôvodu rekonštrukcie
Kina Osveta“.


Plnenie: Priebežné plnenie
Nájomná zmluva o predĺžení s p. Šiškom nebola podpísaná, z dôvodu
ukončenia nájomnej zmluvy najneskôr do 28.02.2018. P. Šiška nesúhlasil
s podmienkami dodatku k nájomnej zmluve.
15/
Predĺženie zmluvy o prenájme časti nehnuteľnosti – klub pod kinom Osveta v Leopoldove
p.Dušanovi Klimanovi , trvale bytom Leopoldov, Gojdičova 15B ako zástupcovi neformálnej
skupiny športovcov bezodplatne. Poplatky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním
predmetu nájmu hradí nájomca vo výške 50 % z celkových nákladov za elektrinu a 100 %
celkových nákladov na vodu. Nájom je na dobu určitú, ktorá uplynie 30-tym dňom odo dňa
prevzatia „Oznámenia o ukončení nájmu z dôvodu rekonštrukcie Kina Osveta“.


Plnenie: Splnené
Nájomná zmluva o predĺžení s p. Klimanom bola podpísaná dňa 18.12.2017.
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L/34/2017 MZ odporúča
1/
Pripraviť podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti v budove
knižnice súpisné číslo 454 na Štúrovej ulici miestnosť č. 219 a 221.


Plnenie: Priebežné plnenie
Podmienky VOS na prenájom časti nehnuteľnosti v budove knižnice súpisné
číslo 454 na Štúrovej ulici miestnosť č. 219 a 221 boli pripravené a budú
predmetom rokovania na MZ v januári 2018.
2/
Dať vypracovať cenovú ponuku na posúdenie stavu elektroinštalácie v budove knižnice súpisné
číslo 454 na Štúrovej ulici v Leopoldove a vypracovanie revíznej správy


Plnenie: Priebežné plnenie
Cenová ponuka na posúdenie stavu elektroinštalácie v budove knižnice
súpisné číslo 454 na Štúrovej ulici v Leopoldove a vypracovanie revíznej
správy je v štádiu rozpracovania v prípade vyhotovenia do zasadnutia MZ
bude MZ informované.
3/
Vyzvať p. Janu Verbičovú a Mariána Verbiča na odstránenie plota po existujúci plynomer pre
vytvorenie parkovacieho miesta v rámci rekonštrukcie Hollého ulice parc. reg. E č. 245 a na
ostatnú časť oplotenej predzáhradky pozemku uzatvoriť nájomnú zmluvu


Plnenie: Priebežné plnenie
Pani Jana Verbičová a p. Marián Verbič boli vyzvaní na odstránenie plota
v zmysle uznesenia.
4/
Viesť rokovanie o možnostiach odkúpenia pozemku KNC p.č. 1271 s vlastníkom pozemku p.
Ďurišom za účasti predsedov finančnej komisie, komisie investičných činností, územného
plánovania, výstavby a životného prostredia a komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a
seniorov, dotácií a komunitného plánovania


Plnenie: Priebežné plnenie
Rokovanie o možnostiach odkúpenia pozemku KNC p.č. 1271 s vlastníkom
pozemku p. Ďurišom sa ešte neuskutočnilo.
V Leopoldove dňa 12.01.2018
Vypracovala: Ing. Trnková, hlavný kontrolór

MZ dňa 22.01.2018
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