Kontrola prijatých uznesení
z 15. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 24.02.2020
C/15/2020 MZ schvaľuje
3/
Navýšenie dotácie pre MTK oproti návrhu komisie o 2000 Eur na sumu 25 000 Eur;


Plnenie: Splnené
Schválené navýšenie dotácie pre MTK oproti návrhu komisie o 2000 Eur bolo zohľadnené
a premietnuté do uznesenia pod bodom 5.
4/
Navýšenie dotácie pre OZ Pranier oproti návrhu komisie zo 700 Eur na 1800 Eur;


Plnenie: Splnené
Schválené navýšenie dotácie pre OZ Pranier oproti návrhu komisie zo 700 Eur na 1800 Eur bolo
zohľadnené a premietnuté do uznesenia pod bodom 5.
5/
Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2020 v súlade s VZN č. 91/2013 o poskytovaní
dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne:
01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov
02. Mestský stolno-tenisový klub
03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
04. Leopoldovský tenisový klub LTC
05. Nohejbalový klub Leopoldov
06. ZO Slovenský zväz telesne postihnutých
07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC
08. Mestský telovýchovný klub MTK
09. OZ Pranier
10. OZ Kynologický klub Leopoldov
SPOLU:


1000,-Eur
5000,-Eur
200,-Eur
5300,-Eur
700,-Eur
2000,-Eur
4000,-Eur
25000,-Eur
1800,-Eur
200,-Eur
45200,-Eur

Plnenie: Priebežné plnenie
Všetkým organizáciám v zmysle uznesenia bol zaslaný sprievodný list na predloženie
nasledovných dokladov do 31.03.2020 :
- 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 organizáciami 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 a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení VZN č. 91/2013
o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov.
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6/
Odpredaj pozemku KN-C parc. č. 1104/2 o výmere 123 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
odčleneného geometrickým plánom číslo overenia G1 557/2019 zo dňa 19. 12. 2019 od pozemku KN-E
parc. č. 452/50 o výmere 15996 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Mesta
Leopoldov žiadateľom: Mária Vykopalová, Hlohovská cesta 52/17, Leopoldov, podiel 1/2; Darina
Púšová, Murgašova 323, Leopoldov, podiel 1/8; Peter Vykopal, SNP 956/37, Galanta, podiel 1/8; Pavol
Vykopal, Čsl. armády 79, Hlohovec, podiel 1/8; Mária Blážová, Čajkovského 43, Trnava, podiel 1/8 za
cenu 10 Eur/m2 . Celková predajná cena pozemku teda predstavuje 1230,- Eur. Odpredaj pozemku je v
súlade s § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena bola stanovená v nadväznosti na § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove č. C/14/2020/9 zo
dňa 27. 01. 2020.


Plnenie: Splnené
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 04.03.2020, zverejnená bola dňa 12.03.2020. Kúpna cena bola
uhradená dňa 05.03.2020. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol
podaný dňa 13.03.2020 na Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor a dňa 09.04.2020 bol vklad
vlastníckeho práva povolený.

7/
Prenájom majetku mesta – nebytový priestor nachádzajúci sa v 60 bytovom dome na ul. 1. Mája 105 v
Leopoldove z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Martinovi Majtánovi, trvale bytom
Leopoldov, Jozefa Murgaša 17 ako zástupcovi neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov za účelom
zriadenia klubových priestorov neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov a to na dobu do 31.12.2020 za
1,- Eur/mesiac.


Plnenie: Splnené
Zmluva bola vypracovaná a podpísaná dňa 28.02.2020.

8/
Odkúpenie pozemku KN-C parc. č. 511/3, k.ú. Leopoldov o výmere 57 m2 , druh pozemku: záhrada
odčlenený geometrickým plánom č. 1-7/2020 zo dňa 10.1.2020, zhotoviteľom Ľubošom Prskavcom,
Belinského 20, 85101 Bratislava, IČO: 52023043 od pozemku KN-C č. 511/1 o výmere 1115 m2 , druh
pozemku: záhrada, LV č. 3091, vlastník Erika Beňovičová, M.R. Štefánika 256/38, 920 41 Leopoldov
za cenu 40 Eur/m2 . Celková kúpna cena pozemku predstavuje 2280 Eur.


Plnenie: Priebežne plnené
Geometrický plán na odkúpenie pozemku bol vyhotovený, kúpna zmluva bola podpísaná
a následne bude podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .
9/
Stanovisko k investičnému zámeru na parc. č. 3-1623/113:
a) mesto Leopoldov požaduje zmenu územného plánu tak, aby bol investičný zámer pokrytý novo
vymedzeným územím;
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b) mesto Leopoldov požaduje, aby urbanistická štúdia bola spracovaná na časť Z2.7 a v celom rozsahu
parciel 3-1623/113 a 3-1623/114;
c)mesto Leopoldov sa nebude podieľať alikvotnou čiastkou na nákladoch spojených s vypracovaním
urbanistickej štúdie nad rámec rozsahu mimo pozemku 3-1623/113. Náklady na vypracovanie tejto
urbanistickej štúdie je možné rozdeliť medzi majiteľov parciel 3-1623/113 a 3-1623/114;


Plnenie: Splnené
Stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok dňa 12.03.2020. O výsledku stretnutia bude podaná
informácia na MZ.

10/
Presunutie prerokovania bodu č. 13 Kúpa rekonštrukcie stavby SO 04.1 most č. 1 na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva č.16, ktoré sa bude konať dňa 23.3.2020;


Plnenie: Splnené
Materiál na kúpa rekonštrukcie stavby SO 04.1 most č. 1 je predmetom rokovania MZ č. 16, dňa
23.03.2020.

11/
Cenu 16,60 Eur za m2 za odpredaj pozemku pre Martina Mužíka a Eriku Mužíkovú;


Plnenie: Splnené
Schválená uvedená cena na odpredaj pozemku pre Mužíkových bola premietnutá do
nasledujúceho uznesenia, pod bodom 12.

12/
Zámer previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. (8) písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, a to pozemok KNC parc. č. 311/1 o výmere 18 m2, druh pozemku: záhrada
a pozemok KN-C parc. 312/2 o výmere 9 m2, druh pozemku: záhrada, odčlenených geometrickým
plánom číslo overenia G1 182/2019 zo dňa 23. 04. 2019 od parcely KN-E č. 83/1 o celkovej výmere 2
233 m2vo vlastníctve mesta Leopoldov a od parcely KN-E č. 1625/3 o celkovej výmere 2 189 m2vo
vlastníctve mesta Leopoldov žiadateľom: Martin Mužík a Erika Mužíková, obaja trvale bytom
Gucmanova 1566/2A, 920 41 Leopoldov (manž. v BSM), za cenu 16,60 Eur/ m2. Celková predajná cena
pozemku teda predstavuje 448,2 Eur.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Manželia Mužíkoví užívajú predmetné pozemky dlhodobo –
18 rokov a tvoria súčasť areálu rodinného domu súp. č. 1566 s dvorom a záhradou.


Plnenie: Splnené
Zámer previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa v zmysle uznesenia
bol zverejnený na webovej stránke mesta dňa 06.03.2020.
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13/
Rozpočtové opatrenie 2/2020;

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
1. Odpredaj majetku
Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom
Bežné výdavky
7.4 Granty
12.5 Dopravné značenie
13.6.2 Reprezentačné výdavky - miestne záujmové
organizácie
Kapitálové výdavky
5.16 Nákup pozemkov
12.3.4 Detské jasle
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

Rozpočet
pred
Zmena Rozpočet po
ZDROJ rozpočtovým
v
rozpočtovom
opatrením v
€
opatrení v €
€
3 900 831
0
3 900 831
0 2 239
2 239
43
0 2 239
2 239
2 118 050
0
2 118 050
6 018 881 2 239
6 021 120
41
41
41
43
41

3 290 878 -5 000
42 000 3 200
18 418 -8 400

3 285 878
45 200
10 018

2 800

200

3 000

2 605 435
0
0
122 568
6 018 881

7 239
2 239
5 000
0
2 239

2 612 674
2 239
5 000
122 568
6 021 120



Plnenie: Splnené
Rozpočtové opatrenie č. 02/2020 zo dňa 24.02.2020 – zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti
boli zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov.

L/15/2020 MZ odporúča
1/
Zvolať stretnutie vlastníkov parciel 3-1623/113 a 3-1623/114 za účelom koordinovania prác na
urbanistickej štúdii;


Plnenie: Splnené
Stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok dňa 12.03.2020. O výsledku stretnutia bude podaná
informácia na MZ.

V Leopoldove, dňa 30.04. 2020
Vypracovala: Ing. Trnková, hlavný kontrolór

MZ dňa 11.05.2020
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