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Zápisnica z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,  

konaného dňa 26. 03. 2018 o 15,30 h. 
 

 

 

Zapisovateľka:         Marieta Patajová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

Ospravedlnení:         doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Ing. Terézia Trnková 

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 26. 03 2018 otvorila a viedla  

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

 

Počet prítomných poslancov: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

 

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). 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 26. 03. 2018. 

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

                    proti         0 

                                  zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ v Leopoldove: 

a) Kontrola prijatých uznesení z 36. zasadnutia MZ v Leopoldove 

 - informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 1). 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ dňa 26. 02. 

2018. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

b) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2018, ktoré mali 

hodnotenie ako priebežné plnenie 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 2). 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky o prehodnotení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2018, 

ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

                

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov 

 

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

Leopoldov. 

 

 

4. Pripomienky a dopyty poslancov 

 

Primátorka mesta odpovedala na podnety zo zasadnutia MZ dňa 26. 02. 2018 (viď príloha č. 3). 

 

Ing. arch. Matej Jančár – upozornil na vyčnievajúci kúsok stĺpika z vyvrátenej dopravnej značky na 

parkovisku na Holubyho ul. pred potravinami Stavmont. 

- ďalej upozornil na lavičky v parku na Nám. Sv. Ignáca, majú rôznofarebné dosky a nerobí to dobrý 

dojem. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že na jar sa budú lavičky natierať. 

 

P. Stanislav Piovarči – navrhol opraviť lavičky na Gucmanovej ul.  

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. -  položil otázku, kedy sa bude robiť chodník druhej strane  

Gojdičovej ul.? 

- zároveň upozornil na neskoré zasielanie zápisníc zo zasadnutia MZ, poslancom. 

  

P. Stanislav Piovarči – upozornil na jamu v chodníku na Rázusovej ul.  

 

Primátorka mesta – uviedla, že oprava chodníka je už objednaná. 

 

P. Stanislav Piovarči – uviedol, že v meste prebieha vo veľkom výrub stromov. 

 

Primátorka mesta – uviedla, výrub stromov na starom cintoríne sa uskutočňuje v rámci stavby 

„Nový park“. Na každý strom bol urobený dendrologický prieskum. Ďalší výrub prebiehal na 
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Hollého ul. z dôvodu rekonštrukcie cestnej komunikácie. Boli odstránené stromy, ktoré zasahovali 

do cestnej komunikácie. V súvislosti s tým bude uskutočnená náhradná výsadba stromov. Ďalší 

výrub prebiehal v Spolkovej záhrade, kde bol vyhotovený posudok zo Štátnej ochrany prírody 

a všetky poškodené stromy boli odstránené. 

 

P. Stanislav Piovarči – uviedol, že boli odstránené  aj dva stromy (borovice) na Hlohovskej ceste 

(žandárske bytovky) a jedna breza pri základnej škole. 

- položil otázku, čo sa robí následne s drevom z vypíleného stromu? 

 

Primátorka mesta – uviedla, že konkrétne na Hollého ul. zostáva drevo z vypílených stromov 

majiteľovi RD, pred ktorým sa uskutočnil výrub a ostatné drevo zostáva mestu na akcie. 

Ďalej uviedla, že na webovej stránke mesta bude sekcia ohľadom výrubu stromov. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Ing. arch. Matej Jančár, Stanislav Piovarči, primátorka mesta, JUDr. Milan 

Gavorník, 

 

Primátorka mesta – uviedla, že SPP upozornil a vyzval Mesto Leopoldov, aby na Jilemnického ul. 

odstránilo 23 drevín, ktoré sú nad plynovým potrubím. 

  

P. Stanislav Piovarči – položil otázku, či mesto vydalo povolenie na výrub stromov-topoľov pri 

záhradkárskej osade Štrkovka? 

 

 

5. Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru 

 

Primátorka mesta privítala p. Františka Chovana za dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove 

a udelila mu slovo. 

 

P. František Chovan – prečítal správu o  činnosti dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove za 

rok 2017 (viď príloha č. 4).  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Ing. arch. Matej Jančár. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove. 

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

                    proti         0     

                    zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

6. Svhválenie žiadosti o NFP – Technické zabezpečenie zberu, spracovania a zhodnotenia 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

- informovala pracovníčka MsÚ Ing. Kristína Bajtalová (viď príloha č. 5). 
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Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia:  

komisia odporúča MZ schváliť žiadosť o NFP. 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti o NFP 

a spolufinancovanie projektu vo výške 9.000,- € čo predstavuje 5 % spolufinancovania z celkových 

nákladov projektu. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Ing. arch. Matej Jančár, Stanislav Piovarči, doc. PhDr. Miroslav Karaba, 

PhD., Ing. Róbert Gergič. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný  finančný  príspevok za účelom  realizácie  projektu 

     „Technické zabezpečenie zberu, spracovania a zhodnotenia biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v meste Leopoldov“. Projekt je predkladaný v rámci výzvy Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú 

úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov v ostatných regiónoch. Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku. 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku 

v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku a to vo výške  9.000,- €. 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Leopoldov. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

7. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve mesta Leopoldov na parcele KN-C č. 1617/10 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 6). 

 

Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia:  

komisia odporúča MZ schváliť predaj. 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť predaj. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Predaj nehnuteľnosti v k.ú. Leopoldov a to parcela KN-C číslo 1617/10 – zastavaná plocha vo 

výmere 38m2, ktorá vznikla odčlenením geometrickým plánom číslo G1 35/2018 zo dňa 31.01.2018 

od pôvodnej parcely KN-E číslo 245- ostatná plocha v celkovej  výmere 24 558m2 z dôvodu 
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hodného osobitného zreteľa Petrovi a Zuzane Púšovým, trvale bytom Štúrova 430/50, 920 41 

Leopoldov za cenu 60,- €/m2. 

Osobitný zreteľ je definovaný nasledovne: 

Pozemok parcela KN-C číslo 1617/10 – zastavaná plocha vo výmere 38 m2 je súčasťou dvora 

k rodinnému domu. Dvor je oplotený. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8. Schválenie návrhu VZN č. 124/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 7). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť VZN č. 124/2018. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina prítomných. 

 

Návrh na nariadenie – MZ schvaľuje: 

VZN č. 124/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby (viď príloha č. 8). 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 1 (Karaba). 

Nariadenie bolo prijaté. 

 

 

9. Schválenie žiadosti o dotáciu – Nová požiarna zbrojnica 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 9). 

 

Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia:  

komisia odporúča MZ schváliť žiadosť o dotáciu. 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti o NFP 

z vyhlásenej výzvy MV SR s cieľom podpory ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 

rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc.  

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Mgr. Jozef Krilek, Ing. Kristína Bajtalová, Ing. Róbert Gergič, primátorka 

mesta. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

a)  Predloženie  žiadosti  o  dotáciu  za  účelom  realizácie  projektu  Ministerstva  vnútra 

     Slovenskej republiky „Výzva číslo VI. P. HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
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Slovenskej republiky“, cieľ projektu: Podpora  ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 

rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie. 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade  s podmienkami 

poskytnutia dotácie a to vo výške  najmenej 5 % z celkových výdavkov. 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Leopoldov. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Súhlas so záväzkom, že vlastnícke právo k pozemku parcela KN-C číslo 2645/7 – ostatná plocha, na 

ktorej bude postavená stavba budovy Požiarnej zbrojnice a vlastnícke právo k stavbe Požiarnej 

zbrojnice, ktorá bude z časti financovaná z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

„Výzva číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ sa nezmení  

najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby, vlastníkom daných nehnuteľností 

zostane Mesto Leopoldov. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Súhlas so záväzkom, že dokončenú stavbu budovy Požiarnej zbrojnice, ktorá bude z časti 

financovaná z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky „Výzva číslo VI. P HaZZ 2018 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ bude využívaná na účel, na ktorý bola dotácia 

poskytnutá a to najmenej po dobu desiatich rokov od nadobudnutia/dokončenia stavby. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

10. Výpožička majetku mesta – notebook 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 10). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť prenechanie dočasne 

neupotrebiteľného majetku Mesta Leopoldov – notebook Lenovo ThinkPad E560, Serial Number: 

PF0H5EGS do výpožičky Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša (člne 

neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov) do 31. 12. 2018. 
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Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Prenechanie dočasne neupotrebiteľného majetku Mesta Leopoldov – notebook Lenovo ThinkPad 

E560, Serial Number: PF0H5EGS do výpožičky Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. 

Murgaša (člen neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov) do 31.12.2018. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

11. Komunitný plán sociálnych služieb – harmonogram, členovia riadiaceho výboru 

- informovala Ing. Kristína Bajtalová, pracovníčka MsÚ (viď príloha č. 11). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť postup, harmonogram a členov 

riadiaceho výboru spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Leopoldov. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Postup, harmonogram a členov riadiaceho výboru spracovania Komunitného plánu sociálnych 

služieb Mesta Leopoldov nasledovne: 

Riadiaci výbor v zložení: 

Garant KPSS:    Ing. Kristína Bajtalová/MsÚ Leopoldov  

Koordinátor KPSS:               Ing. Kristína Bajtalová/MsÚ Leopoldov 

                Mgr. Naďa Adamkovičová/MsÚ Leopoldov 

 

Vedúci pracovných skupín:  Ing. Zuzana Pelzlová/MsÚ Leopoldov 

 

Postupy: 

1. Pracovné stretnutie riadiaceho výboru, pracovných skupín a verejnosti. 

2. Distribúcia dotazníkového prieskumu. 

3. Pracovné stretnutie riadiaceho výboru – vyhodnotenie dotazníka. 

4. Spracovanie KPSS. 

5. Verejné prerokovanie KPSS. 

6. Zverejnenie prerokovaného KPSS. 

7. Schválenie KPSS Mestským zastupiteľstvom 

 

Harmonogram tvorby KPSS: 

Pracovné stretnutie riadiaceho výboru, pracovných skupín a verejnosti  - marec/apríl 2018.  

Dotazníkový prieskum – marec/apríl 2018 

Verejné prerokovanie KPSS – apríl 2018 

Zverejnenie prerokovaného KPSS pred MZ  

MZ schvaľovanie KPSS  - máj 2018 
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Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

12. Nadobudnutie pozemkov do vlastníctva mesta Leopoldov – parcela KN-E č. 3-1626 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 12). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ bezodplatný prevod nehnuteľného majetku 

v k. ú. Leopoldov, parcela KN-E číslo 3-1626 – orná pôda vo výmere 182 m
2 

 , zapísaná na LV č. 

1399, vo vlastníctve SR Slovenský pozemkový fond, bezodplatným prevodom do majetku mesta 

Leopoldov, pre verejnoprospešnú stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

z Gudmanovej ulice k objektu požiarnej zbrojnice“. 

  

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Leopoldov  parc. KN-E číslo 1626 vo výmere 

182 m
2
, druh pozemku – orná pôda, zapísané na LV č. 1399, vo vlastníctve Slovenskej republiky, 

Slovenský pozemkový fond, do majetku mesta Leopoldov pre verejnoprospešnú stavbu „Rozšírenie 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie z Gucmanovej ulice k objektu požiarnej zbrojnice  

Leopoldov“. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Leopoldov parc. KN-E č. 60/102 vo výmere 159 

m
2
 v celosti, druh pozemku orná pôda, parc. KN-E 74/101 vo výmere 38 m

2
, druh pozemku – 

ostatná plocha,   zapísané na LV č. 1399, vo vlastníctve Slovenskej republiky, Slovenský 

pozemkový fond, do majetku mesta Leopoldov pre verejnoprospešnú stavbu „Rozšírenie verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie z Gucmanovej ulice k objektu požiarnej zbrojnice  Leopoldov“. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

13. Úprava rozpočtu: 

a) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2018 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 13). 
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Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu tak, ako bol 

navrhnutý. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2018: 

 
ZDROJ 

Rozpočet pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Príjmy celkom  4 502 530 0 4 502 530 

Bežné výdavky  2 635 086 + 2 400 2 637 486 

4.1.2 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 41 10 000 +2 400 12 400 

Kapitálové výdavky  1 719 867 +9 000 1 728 867 

4.1.2 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 41 0 +9 000 9 000 

Výdavky celkom   4 463 483 +11 400 4 474 883 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

14. Rôzne 

a) Informácia o činnosti komisií 

 

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

výstavby a životného prostredia, ktorá zasadala dňa 20. 03. 2018 (viď príloha č. 14). 

 

Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 20. 03. 2018 (viď 

príloha č. 15). 

 

Pozemky na zriadenie parkoviska na Gojdičovej ul.  

 

Prednostka MsÚ – uviedla, že do úvahy pripadajú 3 pozemky a to: 

- parcela č. 482/2 vo výmere 1127 m
2 

– vlastníkom je Stojana Škrabáková, 

- parcela č. 483/1 vo výmere 456 m
2
 -  vlastníkom je Alžbeta Kovačiková, 

- parcela č. 483/2 vo výmere 431 m
2
 – vlastníkom je Miloš Janíček. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Ing. Róbert Gergič, primátorka mesta, Pavel Zlámala, Stanislav Piovarči, 

Ing. arch. Matej Jančár, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že Mesto bude komunikovať s vlastníkmi pozemkov o cene za 

odkúpenie pozemkov. 
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Pavel Zlámala informoval o činnosti komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií 

a komunitného plánovania, ktorá zasadala dňa 06. 03. 2018 (viď príloha č. 16). 

 

JUDr. Milan Gavorník informoval o činnosti komisie na vybavovanie sťažností, ktorá zasadala dňa 

26. 02. 2018. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Ing. Róbert Gergič, Pavel Zlámala, Ing. arch. Matej Jančár, JUDr. Milan 

Gavorník. 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gavorník, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o činnosti: 

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

prednesenú predsedom komisie Ing. Róbertom  Gergičom. 

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

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

prednesenú členom komisie Pavelom Zlámalom. 

d) Komisie na vybavovanie sťažností prednesenú predsedom komisie JUDr. Milanom 

Gavorníkom. 

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

                    proti         0           

                    zdržali sa 0.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

15. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 37. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom 

za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 13. 04. 2018 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Ing. Zuzana Pelzlová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 


