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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2021 

k 24.05.2021, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

 

 

  

MZ 23  zo dňa 22.02.2021 

 

 

C/23/2021 MZ schvaľuje 
 

7/ 
Zníženie nájomného za obdobie október, november, december 2020, vo výške 50 % z prenajímaných 

priestorov Spolkovej záhrady v Leopoldove pánovi Petrovi Pavlenovi, M.R.Štefánika 15, 920 41 

Leopoldov, spolu vo výške  525 Eur; 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Z dôvodu úmrtia p. Pavlena ďalšie pokračovanie / ukončenie nájomného vzťahu je riešené prostredníctvom 

právneho zástupcu. 

Plnenie:  k 26.04.2021  - Priebežné plnenie 

Pohľadávka nájomného za obdobie október, november, december 2020, vo výške 50 % z prenajímaných 

priestorov Spolkovej záhrady v Leopoldove bude riešená s p. Pavlenovou. 

Plnenie:  k 24.05.2021  - Splnené 
Pani Pavlenovej bol odposlaný list dňa 04.05.2021 na úhradu pohľadávky vo výške 376,44 € do 15 

dní od doručenie, táto pohľadávka bola uhradená dňa 12.05.2021 na účet mesta. 

 

8/ 
Zníženie nájomného za obdobie január, február, marec 2021 vo výške 50 % z prenajímaných nebytových 

priestorov na Gojdičovej 15E v Leopoldove pani Simone Šokovej, Kukučínova 30, Leopoldov; 

  

Plnenie: Priebežne plnenie  
Podklady k zníženie nájomného podľa uznesenia  p. Šokovej sú v štádiu riešenia. 

Plnenie:  k 26.04.2021  - Priebežné plnenie 

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve bol vypracovaný a následne bude podpísaný. 

Plnenie:  k 24.05.2021  - Splnené 
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve bol  podpísaný dňa 21.04.2021. 

 

 

9/ 
Vedenie prípojok (vodovodnej, NN a kanalizačnej) od hlavných verejných rozvodov, po pozemku parc. č. 

448/1 (reg. E) vo vlastníctve Mesta Leopoldov k novo budovaným rodinným domom na pozemku parc. č. 

1474/1 (reg. C) a pozemku parc. č. 1471/1, k. ú. Leopoldov a tiež zriadenie vodomernej šachty a 

kanalizačnej šachty (s umiestnením podľa predloženého situačného nákresu), stavebníkom ktorých bude 

Miroslav Mikulek s.r.o., 920 56 Dvorníky 544, za dodržania súladu s § 10 „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Leopoldov“, ktoré nadobudli účinnosť 9. 9. 2019 a súladu s uznesením MZ C/10/2019 

bod č. 8 (zo dňa 19. 08. 2019) čo vyžaduje zriadenie vecného bremena, ktorým je právo uloženia 

podzemných vedení inžinierskych sietí a šácht na pozemkoch vo vlastníctve mesta nasledovne:  

 

a) Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva bude uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena. Po vybudovaní stavby predloží žiadateľ geometrický plán, v ktorom bude vyznačený 

rozsah vecného bremena a následne bude uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena a podaný návrh 
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na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Oprávnený z vecného bremena bude zmluvne 

zaviazaný hradiť budúce náklady spojené s prekládkou inžinierskych sietí pri investíciách mesta;  

 

b) náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať vždy oprávnený z vecného bremena;  

 

c) za zriadenie vecného bremena má povinnosť oprávnený z vecného bremena zaplatiť mestu 

jednorazový poplatok vo výške 5,00 eur/bm pokládky inžinierskej siete a jednorazový poplatok za 

umiestnenie 1 ks novovybudovanej šachty 150,00 eur; 

 

d) s umiestnením inžinierskych sietí (prípojky, šachty) vyjadrí súhlas správca komunikácie III/1319; 

  

Plnenie:  Priebežne plnenie 
Odpoveď – súhlasné stanovisko MZ zo dňa 22.02.2021 k žiadosti o vydanie súhlasu s uložením vodovodnej, 

kanalizačnej a elektrickej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve mesta bola dňa 04.03.2021 odposlaná p. 

Mikulekovi. 

Listom zo dňa 16.03.2021 bol p. Mikulek vyzvaný o predloženie súhlasu  v zmysle bodu d) s umiestnením 

inžinierskych sietí (prípojky, šachty) správcu komunikácie III/1319 od: 

- Správy a údržby ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava 

- OÚ Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, Trnava 

Po predložení kladných stanovísk vlastníka  a  správcu cesty bude následne uzavretá Zmluva o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena. 

Plnenie:  k 26.04.2021  - Priebežné plnenie 

Náležitosti k uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena neboli doposiaľ predložené. 

Plnenie:  k 24.05.2021  - Priebežné plnenie 
Náležitosti k uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena neboli doposiaľ 

predložené. 
 

 

L/23/2021 MZ odporúča 

 

1/ 
Odpredať hasičské vozidlo  AVIA 31.1 K /4/  formou inzerátu; 

 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 

Podklady – fotodokumentácia k odpredaju hasičského vozidla sa pripravuje. 

Plnenie:  k 26.04.2021  - Priebežné plnenie 

Dňa 09.04.2021  boli otvorené a vyhodnotené dve obálky záujemcov o kúpu vozidla,  bol vybratý záujemca 

s vyššou cenovou ponukou, s  ktorým bude následne uzatvorená kúpno-predajná zmluva.  

Plnenie:  k 24.05.2021  - Splnené 
Hasičské auto bolo odpredané a  uhradené  dňa 04.05.2021 do pokladne vo výške 1 098,20 €. 
 

  

MZ 24  zo dňa 29.03.2021 

 

A/24/2021 MZ berie na vedomie 

 

5/ 
Zmenu nájomcov nájomnej zmluvy bytu č. 3 na Gojdičovej 15C v Leopoldove na Denisa Helienka 

a Matúša Helienka, obaja trvale bytom Gojdičova 15C, Leopoldov. 
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Plnenie:  Priebežné plnenie 
Dodatok na zmenu nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia je v štádiu prípravy. 

Plnenie:  k 24.05.2021  - Splnené 

Dodatok na zmenu nájomnej zmluvy  bol podpísaný dňa 20.04.2021. 

 

 

 

C/24/2021 MZ schvaľuje 

 

3/ 

1) Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2021 v súlade s VZN č. 91/2013 o 

poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov a VZN č. 138/2019, 

ktorým sa mení VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta 

Leopoldov nasledovne:  

01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov  1 000,-Eur  

02. Mestský stolno-tenisový klub     3 500,-Eur  

03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska      250,-Eur  

04. Leopoldovský tenisový klub LTC    4 000,-Eur  

05. Nohejbalový klub Leopoldov        700,-Eur  

06. ZO Slovenský zväz telesne postihnutých   2 000,-Eur  

07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC   3 000,-Eur  

08. Mestský telovýchovný klub MTK             20 050,-Eur  

09. OZ Pranier       6 000,-Eur  

10. OZ Klub slovenského folklóru Mestečko   1 500,-Eur  

SPOLU:                 42 000,-Eur 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Všetkým organizáciám v zmysle uznesenia MZ zo dňa 29.03.2021 číslo C/24/2021/3 bol zaslaný sprievodný list na 

predloženie nasledovných dokladov do 31.05.2021 : 

- 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. 

 

  

Plnenie:  k 24.05.2021  - Priebežné plnenie 
Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady v zmysle uznesenia, boli vyplatené finančné 

prostriedky na bankový účet vo výške 33.800 €. 
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4/ 

Odpustenie nájmu za prenájom Spolkovej záhrady za obdobie 01. 01.2021- 04. 03.2021. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Odpustenie nájmu za prenájom Spolkovej záhrady za obdobie 01. 01.2021- 04. 03.2021 bude riešené s p. 

Pavlenovou. 

Plnenie:  k 24.05.2021  - Splnené 
Pani Pavlenovej bol odposlaný list dňa 04.05.2021 na úhradu pohľadávky vo výške 376,44 € do 15 

dní od doručenie, táto pohľadávka bola uhradená dňa 12.05.2021 na účet mesta. 

 

 

6/ 
MZ schvaľuje:  

- úhradu administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku vo výške 

0,1% z požadovaných finančných prostriedkov, čo predstavuje sumu 126,88 Eur.  

- predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „LTC - 

Leopoldovský tenisový klub“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí číslo: 

2020/001 vyhlásenej Fondom na podporu športu , ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy na poskytnutie príspevku; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  zo strany 

žiadateľa vo výške 50 % z oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu  126 878,01 

EUR. 
  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Žiadosť o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu LTC bola odposlaná dňa 30.03.2021. Finančné 

prostriedky na úhradu administratívneho poplatku a spolufinancovanie boli zahrnuté do RO č. 2/2021. 

Plnenie:  k 24.05.2021  - Priebežné plnenie 
Žiadosť o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu LTC bola odposlaná dňa 

30.03.2021. Finančné prostriedky na úhradu administratívneho poplatku a spolufinancovanie boli 

zahrnuté do RO č. 2/2021. 

 
 

7/ 
Ukončenie  nájomného vzťahu s  aktuálnym nájomcom  –  Tenisovým  klubom  LTC  ku  31. 05.2021. 
  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Dohoda o ukončení NZ s nájomcom – Tenisovým klubom LTC  je v štádiu riešenia. 

Plnenie:  k 24.05.2021  - Priebežné plnenie 
Dohoda o ukončení NZ s nájomcom – Tenisovým klubom LTC  je v štádiu riešenia. 
 

 

 

 

8/ 
MZ schvaľuje neupotrebiteľnosť a vyradenie nasledovného hnuteľného majetku Mesta Leopoldov: 
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IČ Názov Miestnosť Obstarávacia 

cena v € 

Zostatková cena   

v € 

00372 Telefón MsÚ, Kancelária 

primátora 

103,00 0,00 

01606 TabletPrestigoMulti

pad 

MsÚ, Kancelária 

primátora 

85,50 0,00 

01699 Mobilný telefón 

Lenovo 

MsÚ, Kancelária 

primátora 

320,00 0,00 

02206 Mobil Huawei P 

932GB 

MsÚ, Kancelária 

primátora 

28,99 0,00 

00947 Masážny prístroj MsÚ, Kancelária 

prednostu 

262,23 0,00 

02286 Vianočné gule 14 ks MsÚ, Investičné 

oddelenie 

52,40 0,00 

00136 Kreslo čalúnené MsÚ, Kancelária - 

finančné 

31,87 0,00 

01400 Skartovačka MsÚ, Kancelária - 

finančné 

113,36 0,00 

01541 Ochrana na server - 

UPS Fortron 

MsÚ, Kancelária - 

finančné 

52,90 0,00 

01147 Program Windows 

98i 

MsÚ, Evidencia 

obyvateľov 

195,84 0,00 

01509 PC zostava 

ColorMaster + 

monitor HP - mesto 

MsÚ, Evidencia 

obyvateľov 

499,80 0,00 

01290 Windows + Office MsÚ, Sekretariát 796,65 0,00 

01315 Detské ihrisko na 

Trolaskoch 

MsÚ, Verejné 

priestranstvo 

8 298,48 0,00 

01169 Lavička parková MsÚ, Dvor MsÚ 99,58 0,00 

00159 Prehrávač CD 

Technic 

Cintorín 251,94 0,00 

00563 Zosilovač AZK 052 Cintorín 203,58 0,00 

00999 Vodáreň 

32SVA3LM951 /v 

šachte čerpadlo/ 

Cintorín 597,49 0,00 

01264 Mikrofónna súprava 

WR-108 DRH 

Cintorín 127,58 0,00 

01341 Lavičky 4 ks Cintorín 708,37 0,00 

00570 Reproduktor ARS 

503 

Športový areál MTK 76,35 0,00 

00571 Reproduktor ARS 

503 

Športový areál MTK 76,35 0,00 

00572 Reproduktor ARS 

503 

Športový areál MTK 76,35 0,00 

00573 Reproduktor ARS 

503 

Športový areál MTK 76,35 0,00 

00931 Krovinorez Športový areál MTK 639,25 0,00 

01104 Ponorné čerpadlo TJ Športový areál MTK 730,27 0,00 

01318 Ponorné čerpadlo Športový areál MTK 99,55 0,00 
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01511 Kompresor do haly Športový areál MTK 109,51 0,00 

01522 Lopta do haly Športový areál MTK 34,95 0,00 

01555 Kalové čerpadlo Športový areál MTK 101,70 0,00 

01572 Práčka Zanussi na 

MTK 

Športový areál MTK 289,00 0,00 

01597 Krovinorez  ABG  

432HB 

Športový areál MTK 119,00 0,00 

01542 Radlica zhrňovacia 

STARJET 

Športový areál MTK 249,00 0,00 

01140 Drtička motorová 

MTD 465-lievik 

plastový 

Sklad CO 1 892,05 0,00 

00437 Regál drevený Sklad CO 51,05 0,00 

02213 Fukár motorový 

STIHL BG 56D 

Sklad CO 229,99 0,00 

00713 Stolička typ 950 č Archív 64,20 0,00 

00716 Stôl ARISS Archív 130,19 0,00 

00717 Stôl ARISS Archív 130,19 0,00 

01237 Kachle PT6121 Archív 236,41 0,00 

01538 Žulové zábrany v 

parku 38 ks 

Park na námestí 2 154,48 0,00 

01748 Stolička PRESTIGE Spoločný obecný úrad 47,63 0,00 

01754 Rádiomagnetofón 

SMARTON SM 

Spoločný obecný úrad 49,46 0,00 

01778 Kancelárske kreslo Spoločný obecný úrad 129,00 0,00 

01779 Kancelárske kreslo Spoločný obecný úrad 129,00 0,00 

01780 Kancelárske kreslo Spoločný obecný úrad 129,00 0,00 

01867 Rýchlovarná kanvica Spoločný obecný úrad 17,99 0,00 

01899 Kancelárske kreslo Spoločný obecný úrad 129,00 0,00 

01900 Kancelárske kreslo Spoločný obecný úrad 129,00 0,00 

 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 

Neupotrebiteľný hnuteľný majetku Mesta Leopoldov uvedený v tabuľke bol vyradený interným dokladom č. 29 

zo dňa 31.03.2021, jeho likvidácia bude realizovaná likvidačnou komisiou.  

Plnenie:  k 24.05.2021  - Priebežné plnenie 
Likvidácia neupotrebiteľný hnuteľný majetku bola realizovaná likvidačnou komisiou, na základe  

zápisu likvidačnej komisie  bola časť zlikvidovaná do zberného dvora a časť do nebezpečného 

odpadu bude realizovaná dňa 29.05.2021.  
 

 

 

 

 

 

V Leopoldove, dňa 14.05.2021 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                         MZ dňa 24.05.2021 


