Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2018
k 30.04.2018, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie.

MZ 35 zo dňa 22.01.2018
C/35/2018 MZ schvaľuje
8/

Nadobudnutie pozemkov v k.ú. Leopoldov KN-C parc. číslo 1655/1 (1209 m2, zast. plocha) a
parcela číslo 1655/2 (739 m2, zast. plocha), zapísaných na LV č. 1399 vo vlastníctve Slovenskej
republiky-Slovenský pozemkový fond, bezodplatným prevodom do majetku mesta Leopoldov pre
verejnoprospešnú stavbu – „Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-Drahovce,
premostenie cyklomostom cez Váh medzi katastrami Madunice – Koplotovce, SO 01.1 Kataster
Leopoldov“.

Plnenie:

Priebežné plnenie

Slovenskému pozemkovému fondu bola zaslaná žiadosť spolu s prílohou výpisu z uznesenia na bezodplatný prevod
pozemkov uvedených v uznesení do majetku mesta pre verejnoprospešnú stavbu - cyklotrasa. Zo SPF doteraz
neprišla žiadna odpoveď ohľadom uvedeného prevodu.

Plnenie: k 26.03.2018 - Priebežné plnenie
Slovenskému pozemkovému fondu bola zaslaná žiadosť spolu s prílohou výpisu z uznesenia na bezodplatný prevod
pozemkov uvedených v uznesení do majetku mesta pre verejnoprospešnú stavbu - cyklotrasa. Zo SPF doteraz
neprišla žiadna odpoveď ohľadom uvedeného prevodu.

Plnenie: k 30.04.2018 - Priebežné plnenie
Slovenskému pozemkovému fondu bola zaslaná žiadosť spolu s prílohou výpisu
z uznesenia na bezodplatný prevod pozemkov uvedených v uznesení do majetku mesta pre
verejnoprospešnú stavbu - cyklotrasa. Zo SPF doteraz neprišla žiadna odpoveď ohľadom
uvedeného prevodu.

9/
Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Leopoldov parcely KN-E číslo 1615/105 –
ostatná plocha vo výmere 32 m2, do majetku Mesta Leopoldov z majetku Slovenskej republiky v
správe Okresného úradu Trnava.

Plnenie:

Priebežné plnenie

Dohoda a protokol o prevode vlastníctva daného pozemku do majetku Mesta Leopoldov bol podpísaný a podaný na
zápis do katastra nehnuteľností dňa 27.1.2018. Dohoda a protokol bola zverejnená na webovej stránke mesta dňa
23.1.2018.

Plnenie: k 26.03.2018 - Priebežné plnenie
Rozhodnutie z Okresného úradu, katastrálneho odboru o zápise vlastníctva dodnes nebolo doručené.

Plnenie: k 30.04.2018 - Splnené
Okresnýúrad Hlohovec, katastrálny odbor vykonal zápis do katastra pod č. Z 158/2018 dňa
20.03.2018 .
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MZ 36 zo dňa 26.02.2018
A/36/2018 MZ berie na vedomie
4/
Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2018 v súlade s VZN č.
91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne:
- Rehabilitačné cvičenie
200,-€
- Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu
200,-€
- Joga pre všetkých
150,-€
- Neregistrovaní stolní tenisti
200,-€
- NS Skarabeus
750,-€
- Martin Majtán
400,-€
- Spoločenstvo L´ Múry
800,-€

Plnenie: Priebežné plnenie
Finančné prostriedky budú jednotlivým organizáciám poskytované priebežne počas celého roka 2018 v zmysle VZN
č. 91/2013.

Plnenie: k 30.04.2018 - Priebežné plnenie
Finančné prostriedky budú jednotlivým organizáciám poskytované priebežne počas celého
roka 2018 v zmysle VZN č. 91/2013.

C/36/2018 MZ schvaľuje
3/
Na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje spôsob prevodu
vlastníctva 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 KNE číslo 245- ostatná plocha v celkovej výmere 24 558m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Petrovi a Zuzane Púšovým, trvale bytom Štúrova 430/50, 920 01 Leopoldov.
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

Zámer previesť majetok mesta / pozemok parcela KN-C číslo 1617/10 – zastavaná plocha vo výmere 38 m2/bol
v zmysle zákona o majetku obcí zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta 15 dní pred schválením
prevodu t.j. 9.3.2018.

Plnenie: k 30.04.2018 - Splnené
Uznesením číslo C/37/2018 bod 3 zo dňa 26.03.2018 bol schválený odpredaj majetku mesta
Petrovi a Zuzane Púšovým, trvale bytom Štúrova 430/50, 920 01 Leopoldov, parc. KN-C
číslo 1617/10 – zastavaná plocha vo výmere 38 m2.

4/
Realizáciu stavby novej budovy mestského úradu s tepelnými čerpadlami na kúrenie a chladenie
s napojením tepelných čerpadiel na budovu knižnice (stará/pôvodná budova mestského úradu), v
ktorej sa bude vykurovať tepelnými čerpadlami a chladiť klimatizačnými jednotkami.
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Plnenie:

Priebežné plnenie

Realizačný projekt bude vypracovaný v súlade s danými požiadavkami do 90 dní od právoplatnosti stavebného
povolenia t.j. 14.6.2018.

Plnenie: k 30.04.2018 - Priebežné plnenie
Realizačný projekt bude vypracovaný v súlade s danými požiadavkami do 90 dní od
právoplatnosti stavebného povolenia t.j. 14.6.2018.

5/
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo so spoločnosťou zerozero, s.r.o. na vypracovanie zmeny
projektovej dokumentácie stavby: „Mestský úrad Leopoldov“ (budova MsÚ, knižnica, nádvorie
a ostatné stavebné objekty), celkové náklady na zmenu predstavujú výšku
12 168,- € s DPH.

Plnenie:

Priebežné plnenie

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo so spoločnosťou zerozero, s.r.o. na vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie
stavby: „Mestský úrad Leopoldov“ (budova MsÚ, knižnica, nádvorie a ostatné stavebné objekty) bol vypracovaný
a zaslaný na podpis spoločnosti zerozero, s.r.o.

Plnenie: k 30.04.2018 - Splnené
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo so spoločnosťou zerozero, s.r.o. bola podpísaná dňa
23.03.2018.

7/
Neupotrebiteľnosť a následné vyradenie majetku tak, ako ho navrhla vyraďovacia komisia.
Miestnosť Inventárne
Druh majetku
Obstarávacia Zostatková
číslo
cena
cena
PZ
01395
Brúska 9555 pr. 125 n. Makita
75,33
0,00
PZ

01475

Hadica C-52 20m

63,99

0,00

PZ

01476

Hadica C-52 20 m

63,99

0,00

PZ

01480

Kompresor OK VC/50

336,58

0,00

PZ

01515

Pracovná rovnošata 10 ks

590,60

0,00

PZ

01560

Hadica požiarna C- 52 20m

69,82

0,00

PZ

01562

Hadica požiarna C-52 20 m

69,82

0,00

Investičné

01636

Mobil-Nokia červená

67,26

0,00

Investičné

01563

Skener Canon 700F

100,40

0,00

Prednostka

00367

Stojan na kvety

29,34

0,00

Evidencia ob.

01455

Kancelárske kreslo zelené

116,64

0,00

Evidencia ob.

01672

Tlačiareň Samsung laserova

308,43

0,00

Lesos

00677

Kontajner veľký

619,93

0,00

Zberňa

01108

Ohrievač elektrický ETA 3553

102,57

0,00

Garáž

01536

Fukár – vysávač mot. Stihl

399,00

0,00

Kino – galéria

00965

Signalizácia galéria

1008,65

0,00

Knižnica – býv.

01282

Bezpečnostná signalizácia

748,54

0,00

SOU

01761

Digit. Telefón Panasonic

82,81

0,00
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SOU

01781

Bezdrôt. Telefón Panasonic

34,68

0,00

SOU

01789

Dierovač – veľký

21,21

0,00

SOU

01836

Optická myš bezdrôtová

23,90

0,00

SOU

01845

Telef. aparát TELCO

19,14

0,00

SOU

01846

Telef. aparát TELCO

19,14

0,00

SOU

01847

Bezdrôt. Telefón Panasonic

33,06

0,00

SOU

01869

Myš k PC-Genius

11,00

0,00

SOU

01871

Mobilný telefón Samsung

1,00

0,00

SOU

01872

Mobilný telefón Huawei

1,00

0,00

SOU

01794

Tlačiareň HP colorLaserJet

279,82

0,00

SOU

01783

Tlačiareň HP DeskjetAjo

67,50

0,00


Plnenie:

Priebežné plnenie

Hnuteľný majetok, ktorý bol určený na vyradenie bude zneškodnený a vyradený z evidencie majetku mesta
v priebehu mesiaca máj 2018.

Plnenie: k 30.04.2018 - Splnené
Hnuteľný majetok, ktorý bol určený na vyradenie bol zneškodnený a vyradený z evidencie
majetku mesta, zápis likvidačnej komisie zo dňa 20.4.2018. Časť vyradeného majetku bol
zneškodnený pri zbere nebezpečného odpadu dňa 14.04.2018, časť bola zlikvidovaná
v zbernom dvore.

8/
Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2018 v súlade s VZN č. 91/2013
o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne:
- Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov
1.000,- €
- Mestský stolno-tenisový klub
5.000,- €
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
200,-€
- Leopoldovský tenisový klub LTC
5.300,- €
- Nohejbalový klub Leopoldov
700,-€
- ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov
2.000,-€
- Leopoldovský jazdecký oddiel Oklahoma
800,-€
- Občianske združenie dôchodcov ŠANEC
4.000,-€
- Mestský telovýchovný klub Leopoldov18.000,-€
- ZO Štrkovka ZO SZZ č. 16 – 112
0,-€
- OZ Pranier
700,- €
- OZ Sašetky
500,-€
- K – Vision
0,-€
- OZ Lea Racing Team
0,-€

Plnenie: Priebežné plnenie
Všetkým organizáciám v zmysle uznesenia bol zaslaný sprievodný list na predloženie
nasledovných dokladov do 23.03.2018 :
- výpis z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace (IČO)
- výpis z registra trestov PO nie staršieho ako 3 mesiace
4

- písomné potvrdenie od Daňového úradu a Sociálnej poisťovne o vyrovnaní všetkých daňových
a odvodových povinností, nie staršie ako 3 mesiace
- písomné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu, že nemá voči mestu a jeho organizáciám žiadne
nevysporiadané záväzky, nie je v konkurze, alebo v úpadku.
Po predložení dokladov bude s nimi podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
mesta Leopoldov a finančné prostriedky im budú pripísané na účet do 15 dní od podpisu
zmluvy v zmysle VZN č. 91/2013 § 11 bod 4.

Plnenie: k 30.04.2018 - Priebežné plnenie
Zmluvy o poskytnutí dotácií sú priebežne podpisované podľa doloženia požadovaných
dokladov.

11/
Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 04/2017
Územného plánu mesta Leopoldove“ najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie.

Plnenie:

Priebežné plnenie

Uznesenie je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR na spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“,
žiadosť bola podaná dňa 28.2.2018.

Plnenie: k 30.04.2018 - Priebežné plnenie
Uznesenie je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky
04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“, žiadosť bola podaná dňa 28.02.2018.

12/
Predloženie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR na spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 04/2017 Územného
plánu mesta Leopoldov“. Dotácia sa poskytuje na základe zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní
dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí:
- s výškou celkových výdavkov na projekt 2760,- € s DPH
- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 1 056,- € s DPH
- s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom 20 %, to je 211,20 € s DPH
- s požadovanou výškou dotácie 844,80 € s DPH

Plnenie:

Priebežné plnenie

Žiadosť bola podaná dňa 28.2.2018 spolu s uznesením, ktoré je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky
04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“.

Plnenie: k 30.04.2018 - Priebežné plnenie
Žiadosť bola podaná dňa 28.2.2018 spolu s uznesením, ktoré je súčasťou žiadosti o dotáciu
v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie
zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu mesta
Leopoldov“.
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13/
Prenájom pozemku reg. C KN parc. č. 1299, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 208 m2 v celosti, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Leopoldov, ktorý je
zapísaný na LV č. 2220 vedenomOkresným úradom Hlohovec, katastrálnym odborom od
prenajímateľa: Železnice Slovenskej republiky,Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
s oprávnením užívať predmet nájmu za účelom prípravy,realizácie a verejného užívania stavby
„Cyklotrasa Leopoldov – Červeník – Madunice – Koplotovce –Drahovce“ Objekt SO 01.1.4
Cyklokoridor k železničnej stanici a cykloparkovisko s boxmi konkretizovanejv projektovej
dokumentácií vyhotovenej Ing. Arch. Peter Odnoga. Celkové ročné nájomné za predmet nájmu je
45,76 €/rok bez DPH.

Plnenie:

Priebežné plnenie

Zmluva na prenájom pozemku v zmysle uznesenia zo ZŠR bola vypracovaná a zaslaná na podpis prenajímateľovi.

Plnenie: k 30.04.2018 - Priebežné plnenie
Zmluva na prenájom pozemku v zmysle uznesenia bola zo strany Mesta podpísaná
a zaslaná na podpísanie spoločnosťou Železnice SR Bratislava.

L/36/2018 MZ odporúča
1/
Pokračovať v rokovaní so spol. Enviral, a. s. , Trnavská cesta, Leopoldov o podmienkach údržby
cestnej komunikácie a mostného objektu po ich kúpe od TTSK s dôrazom na presné
zadefinovanie pojmov údržby, opráv a rekonštrukcií.

Plnenie:

Priebežné plnenie

O priebehu rokovania so spol. Enviral, a. s. , Trnavská cesta, Leopoldov za účelom rokovania o podmienkach údržby
cestnej komunikácie a mostného objektu po ich kúpe od TTSK s dôrazom na presné zadefinovanie pojmov údržby,
opráv a rekonštrukcií bude pani primátorka informovať na zasadnutí MZ .

Plnenie: k 30.04.2018 - Priebežné plnenie
Rokovanie so spol. Enviral, a. s. , Trnavská cesta, Leopoldov sa uskutočnilo v mesiaci apríl
a bližšie informácie podá pani primátorka na MZ dňa 30.04.2018.

V Leopoldove dňa 20.04.2018
Vypracovala: Ing. Trnková, hlavný kontrolór

MZ dňa 30.04.2018
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