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Kontrola prijatých uznesení 

 z 37. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 26.03. 2018 

 

C/37/2018 MZ schvaľuje 
 

2/ 

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. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu„Technické 

zabezpečenie zberu, spracovania a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu v meste Leopoldov“ bude podaná do konca mesiaca apríl.  

 

3/ 
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 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. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmluva bola spracovaná a podpísaná Púšovými, kúpna cena bola uhradená dňa19.4.2018.   

Návrh na vklad na Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor zasielajú kupujúci. 

 

4/ 
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 

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. 
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Plnenie: Priebežné plnenie 
Žiadosť o dotáciu za  účelom  realizácie  projektu  Ministerstva  vnútra SR „Výzva číslo VI. 

P. HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“bola 

osobne doručená na Ministerstvo vnútra SR dňa 5.4.2018. 

 

5/ 
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. 

  

Plnenie: Splnené 
Súhlas so záväzkom  v zmysle uznesenia tvoril prílohu k žiadosti o dotáciu na „Výzva číslo 

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

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“. 

 

 

6/ 
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. 

  

Plnenie: Splnené 
Súhlas so záväzkom  v zmysle uznesenia tvoril prílohu k žiadosti o dotáciu na „Výzva číslo 

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

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“. 

 

 

7/ 
Prenechanie dočasne neupotrebiteľného majetku Mesta Leopoldov – notebook LenovoThinkPad 

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

Murgaša (člen neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov) do 31.12.2018. 

  

Plnenie: Splnené 
Zmluva o výpožičke dočasne neupotrebiteľného majetku Mesta Leopoldov – notebook 

LenovoThinkPad E560, SerialNumber: PF0H5EGS do výpožičky Martinovi Majtánovi, 

trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša bola vypracovaná a podpísaná zúčastnenými stranami 

dňa 3.4.2018. 
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8/ 

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 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Prvé pracovné stretnutie riadiaceho výboru bolo dňa 28.4.2018. Dotazníkový prieskum bol 

rozdaný miestnym organizáciám a bol sprístupnený na webovej stránke mesta.  

 

 

9/ 
Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Leopoldovparc. 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“. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Výpis z uznesenia na bezodplatný prevod nehnuteľného majetkuv zmysleuznesenia bol 

priložený k žiadosti o bezodplatný prevod na Slovenský pozemkový fond.  

 

 

10/ 
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“. 
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Plnenie: Priebežné plnenie 
Výpis z uznesenia na bezodplatný prevod nehnuteľného majetkuv zmysleuznesenia bol 

priložený k žiadosti o bezodplatný prevod na Slovenský pozemkový fond.  

 

 

 

11/ 
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 

  

Plnenie:    Splnené  
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa 26.03.2018 – zmeny v  príjmovej a  vo výdavkovej 

časti boli zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta 

Leopoldov. 

 

 

 

 

 

V Leopoldove dňa  20.04.2018 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 30.04.2018 

 

 


