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Vyhodnotenie uznesení  

z 2. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 12. 12. 2022 

 
 

 

C/2/2022 MZ schvaľuje 

 

4/ 
Pozmeňujúci návrh k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Leopoldov č. 156/2022, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 124/2018 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby nasledovne: 

 § 1 ods. 1 znie: V Článku III. Suma úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej 

určenia a platenia úhrady, ods. 1 sa nahrádza text: „1,66 € za hodinu“ textom: „1,70 

€ za hodinu.“ 

  

Plnenie:  Splnené 

Pozmeňujúci návrh k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Leopoldov č. 156/2022 

bol zapracovaný v zmysle uznesenia a následne bolo hlasovanie o VZN č 156/2022 ako 

celku. 

5/ 

Pozmeňujúci návrh k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Leopoldov č. 158/2022 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne: 

V Čl. IV ods. (1) prvá odrážka znie: „pre poplatníka podľa ČI. II. ods. (1) písm. a) tohto 

VZN:  0,1193 €/osobu a kalendárny deň“ 

  

Plnenie:  Splnené 

Pozmeňujúci návrh k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Leopoldov č. 158/2022 

bol zapracovaný v zmysle uznesenia a následne bolo hlasovanie o VZN č 158/2022 ako 

celku. 

 

6/ 
Pozmeňujúci návrh k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Leopoldov č. 159/2022 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (nariadenie o určení výšky 

príspevku v školách a školských zariadeniach) nasledovne: 

a) V Čl. 2 sa za bod (6) vkladá nový bod (7), ktorý znie: „Príspevok sa uhrádza vopred 

do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.“ 

b) V Čl. 3 sa za bod (1) vkladá nový bod (2), ktorý znie: „Príspevok v ŠKD sa 

neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom.“ Ostatné body sa následne 

prečíslujú.  



Strana 2 z 15 

 

 

 

c) V Čl. 4 bod (3) znie: „Príspevok, ktorý uhrádza zástupca dieťaťa alebo žiaka vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na čiastočnú úhradu 

režijných nákladov, je určený paušálne za každý mesiac nasledovne (sumy sú 

uvedené v eurách): 

Ukazovateľ 
Náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo FINANČNÉ PÁSMO 

„A“ - 2. finančné pásmo 

Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

MESAČNÝ 

príspevok 

ZZ na 

režijné 

náklady 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa k 

stravovacím 

návykom 

(hmotná 

núdza - HN) 

Platba ZZ za jeden 

stravovací deň 

(nákup potravín) 

Desiata Obed Olovrant 

 

Materská škola 

MŠ denná (stravník - dieťa 

MŠ) 
0,45 1,10 0,35 1,90 4,00 0 1,90 

MŠ denná (stravník - dieťa 

MŠ)* 
0,45 1,10 0,35 1,90 4,00 1,30 0,60 

Základná škola 

 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo FINANČNÉ PÁSMO 

„A“ - 2. finančné pásmo 

Spol

u 

náklad

y 

na 

náku

p 

potraví

n 

MESAČNÝ 

príspevok ZZ 

na režijné 

náklady 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa k 

stravovacím 

návykom 

(hmotná núdza 

- HN) 

Platba ZZ za jeden 

stravovací deň 

(nákup potravín) 

Desiata Obed Olovrant 

ZŠ 

- stravník - žiak prvého stupňa 

ZŠ 

- 1,50 - 1,50 4,00 0 1,50 

ZŠ 

- stravník - žiak prvého stupňa 

ZŠ 

0,65 1,50 - 2,15 4,00 0 2,15 

ZŠ 

- stravník - žiak prvého stupňa 

ZŠ* 

- 1,50 - 1,50 4,00 1,30 0,20 

ZŠ 

- stravník - žiak prvého stupňa 

ZŠ* 

0,65 1,50 - 2,15 4,00 1,30 0,85 

ZŠ 

stravník - žiak druhého stupňa 

ZŠ 

- 1,70 - 1,70 4,00 0 1,70 

ZŠ 

stravník - žiak druhého stupňa 

ZŠ 

0,70 1,70 - 2,40 4,00 0 2,40 
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ZŠ 

stravník - žiak druhého stupňa 

ZŠ * 

- 1,70 - 1,70 4,00 1,30 0,40 

ZŠ 

stravník - žiak druhého stupňa 

ZŠ * 

0,70 1,70 - 2,40 4,00 1,30 1,10 

Pozn. * = podľa § 4 ods. 3 písm. a) - c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“ 

 

d) V Čl. 4 bod (4) sa v úvode dopĺňa veta: „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa sa poskytuje na dieťa podľa osobitného predpisu“ 

e) V Čl. 4 sa za bod (5) pridáva bod (6), ktorý znie: „Príspevok zákonného zástupcu na 

režijné náklady určený podľa tohto článku nariadenia je paušálne na každý mesiac 

vo výške 4,00 eur.“ 

f) V Čl. 4 sa za bod (6) pridáva bod (7), ktorý znie: „Zamestnancom školy alebo 

školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje 2. finančné pásmo ako pre 

vekovú kategóriu stravníkov 15 - 19 ročných podľa Finančného pásma B.“ 

g) V Čl. 4 sa za bod (7) pridáva bod (8), ktorý znie: „Príspevok v ŠJ sa neuhrádza za 

dieťa v prípadoch stanovených zákonom.“ 

h) V Čl. 4 sa za bod (8) pridáva bod (9), ktorý znie: „Príspevok podľa tohto článku sa 

uhrádza najneskôr do 27. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa 

stravovanie poskytuje.“ 

  

Plnenie:  Splnené 

Pozmeňujúci návrh k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Leopoldov č. 159/2022 

bol zapracovaný v zmysle uznesenia a následne bolo hlasovanie o VZN č 159/2022 ako 

celku. 

 

7/ 
Pozmeňujúci návrh k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Leopoldov č. 160/2022 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských 

zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov nasledovne: 

 

V Čl. IV ods. 1) tabuľka znie: 

    

Kategória škôl 

a školských 

zariadení 

Finančné 

prostriedky / dotácia  

na mzdy a 

prevádzku na 

žiaka / dieťa v 

eurách 

Počet žiakov / detí  

k 15. septembru 2022 

Rozpočet školy /  

školského 

zariadenia v 

eurách 

Materská škola 3 985 131 522 035 

CVČ v inej obci max. 114,10 - 685 
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Plnenie:  Splnené 

Pozmeňujúci návrh k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Leopoldov č. 160/2022 

bol zapracovaný v zmysle uznesenia a následne bolo hlasovanie o VZN č 160/2022 ako 

celku. 

 

8/ 
Doplnenie uznesenia C/36/2022/20 schváleného Mestským zastupiteľstvom dňa 30. 05. 

2022:  

Zmeny a doplnky iniciované podnikateľmi, záujmovými skupinami a zámery na základe 

predložených „Zámerov“ alebo „Urbanistických štúdií“ vo vybraných lokalitách, k. ú. 

Leopoldov:  

5. PEVACAR, s.r.o., Holubyho 925/68, 920 03 Hlohovec, IČO 45472459 (vlastníci pozemku 

parc. č. 1623/113 reg. E, k. ú. Leopoldov: Pecho Ľuboš, Holubyho 925/68 a Pecho Juraj, Dr., 

Eichenweg 21, 4148 Pfeffingen, Švajčiarsko) – zmenu ÚPN-O Leopoldov, ktorá spočíva v 

zapracovaní Urbanistickej štúdie z 8/2020, vypracovanej Ing. arch. Miroslavom Markom, 

spracovanej v zmysle požiadaviek Mestského zastupiteľstva a Komisie výstavby a životného 

prostredia mesta Leopoldov s nasledovnou úpravou:  

5.1. Pri navrhovanej miestnej komunikácii, ktorá je najbližšie k cintorínu, sú umiestnené rodinné 

domy obojstranne, pričom rodinné domy po strane cintorína už zrejme zasahujú do ochranného 

pásma cintorína. Prijaté riešenie na odstránenie kolízie:  

a) zmena (zúženie) ochranného pásma cintorína zo strany novej stavebnej lokality 

Hviezdoslavova vo VZN Mesta Leopoldov tak, aby rodinné domy do ochranného pásma 

nezasahovali. 

  

Plnenie:  Splnené 
bod 5.1: 

Na zasadnutie MZ, ktoré bude dňa 30. 01. 2023 je na schválenie predložený návrh – 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) č. 162/2023, ktorým sa dopĺňa VZN 

Mesta Leopoldov č. 143/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území mesta 

Leopoldov v Čl. 2 o ods. 2 v súlade s prijatým uznesením.   

Výpis z uznesenia MZ v Leopoldove č. C/2/2022/8 zo dňa 12. 12. 2022, ktorým sa 

dopĺňa uznesenie C/36/2022/20 schválené MZ dňa 30. 05. 2022 bol odoslaný 

spracovateľke „Zmien a doplnkov č. 6/2022 ÚPN-O Leopoldov na zapracovanie. 

 

9/ 
Doplnenie uznesenia C/36/2022/11 schváleného Mestským zastupiteľstvom dňa 30. 05. 

2022:  

Zmeny a doplnky iniciované podnikateľmi, záujmovými skupinami a zámery na základe 

predložených „Zámerov“ alebo „Urbanistických štúdií“ vo vybraných lokalitách, k. ú. 

Leopoldov:  

6. Ing. arch. Štefan Moravčík, Selčianska 118, 976 11 Selce - zmenu ÚPN-O Leopoldov, 

ktorá spočíva v zapracovaní urbanistickej štúdie „Hviezdoslavova ulica Leopoldov“ s 

nasledovnou úpravou:  
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6.1 Plocha určená pre detské ihrisko, nachádzajúca sa v ľavom dolnom rohu urbanistickej 

štúdie bude rozšírená (v smere k Hviezdoslavovej ulici) po pozemok rodinného domu.  

6.2 Na odstránenie možnej kolízie rodinných domov navrhnutých pri miestnej komunikácii, 

ktorá je najbližšie k cintorínu bude vyriešené zmenou (zúžením) ochranného pásma 

cintorína zo strany novej stavebnej lokality Hviezdoslavova vo VZN Mesta Leopoldov tak, 

aby rodinné domy do ochranného pásma nezasahovali. 

6.3 Na žiadosť Mesta Leopoldov je v urbanistickej štúdii zakreslená cyklotrasa, ktorá križuje 

železničnú trať, s cieľom prepojiť cyklochodníkom lokalitu Hviezdoslavova so 

Záhradníckou ulicou a Gucmanovou ulicou. V mieste kríženia cyklochodníka s koľajiskom 

bude zriadený podchod. 

  

Plnenie:  Splnené 
  bod 6.2: 

  Na zasadnutie MZ, ktoré bude dňa 30. 01. 2023 je na schválenie predložený návrh – 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) č. 162/2023, ktorým sa dopĺňa VZN 

Mesta Leopoldov č. 143/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území mesta 

Leopoldov v Čl. 2 o ods. 2 v súlade s prijatým uznesením.   

  bod 6.1, 6.2, 6.3: 

  výpis z uznesenia MZ v Leopoldove č. C/2/2022/9 zo dňa 12. 12. 2022, ktorým sa 

dopĺňa uznesenie C/36/2022/11 schválené MZ dňa 30. 05. 2022 bol odoslaný 

spracovateľke „Zmien a doplnkov č. 6/2022 ÚPN-O Leopoldov na zapracovanie. 

 

 

10/ 
Doplnenie uznesenia C/36/2022/22 schváleného Mestským zastupiteľstvom dňa 30. 05. 

2022:  

Zmeny a doplnky iniciované podnikateľmi, záujmovými skupinami a zámery na základe 

predložených „Zámerov“ alebo „Urbanistických štúdií“ vo vybraných lokalitách, k. ú. 

Leopoldov:  

8. Miroslav Vjater, Dlhá 6, 920 41 Leopoldov - zmenu UPN-O Leopoldov, ktorá spočíva v 

zapracovaní urbanistickej štúdie „Urbanistická štúdia Rázusova 2022, Leopoldov“ 

vypracovanej Ing. arch. Ondrejom Markom a Ing. arch. Lukášom Lečkom s nasledovnou 

úpravou:  

8.1 V schválenej vyššie uvedenej urbanistickej štúdii je zakreslená občianska vybavenosť 

nekomerčná (regulatív B2) a izolačná zeleň v tvare trojuholníka (v štúdii po pravej strane). 

V hornej časti trojuholníka sa zväčší plocha izolačnej zelene, čím sa tvar lokality pre 

občiansku vybavenosť zmení.  

8.2 Trasy terajších cyklotrás v lokalite budú zosúladené s novo navrhnutou urbanistickou 

štúdiou, pričom časť hlavnej cyklotrasy vedenej v súčasnom územnom pláne v zeleni po 

vonkajšej strane plochy občianskej vybavenosti (v situačnom nákrese žlté guličky) bude 

ponechaná, čo znamená, že z oboch strán občianskej vybavenosti bude vedená v UPN-O 

cyklotrasa. 

  

Plnenie:  Splnené 

   bod 8.1, 8.2: 
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   Výpis z uznesenia MZ v Leopoldove č. C/2/2022/10 zo dňa 12. 12. 2022, ktorým sa 

dopĺňa uznesenie C/36/2022/22 schválené MZ dňa 30. 05. 2022 bol odoslaný 

spracovateľke „Zmien a doplnkov č. 6/2022 ÚPN-O Leopoldov na zapracovanie. 

 

  

11/ 
Regulatívy územného rozvoja (Záväzná časť ÚPN-O Leopoldov) – textová časť  

bod 2.4 Pre plochy zelene 

Z01 – Plochy verejnej zelene 

Základná charakteristika:  

územie slúži pre budovanie plôch kompaktnej, upravenej zelene na verejných 

priestranstvách v zastavanom území,resp. na budovanie  verejných  plôch parkov  

Funkčné využitie: 

● prípustné funkcie 

o  dominantné (primárne) funkcie 

- vysoká, nízka a plošná verejná zeleň, parky, parčíky, zeleň líniová pri 

komunikáciách, chodníkoch, cyklotrasách  

o  vhodné funkcie 

- plochy verejných priestorov s priestormi pre peších, oddychovými plochami a 

vodnými plochami 

- zariadenia drobnej architektúry (malé sakrálne stavby, sochy, altánky, lavičky, 

odpadové koše, verejné osvetlenie, verejné hygienické zariadenia, fontánky a 

pod.) 

- príslušné cyklistické a pešie komunikácie 

 

o podmienečne vhodné funkcie 

- doplnkové kultúrne a športové zariadenia a služby (malé amfiteátre, detské 

ihriská) 

- motorové obslužné komunikácie v nevyhnutnom rozsahu pre údržbu  priestoru 

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 

● neprípustné funkcie 

- ostatná výstavba objektov 

- všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi  (napr. zápachom, 

hlukom, prašnosťou, vibráciami, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo 

nepriamo obmedzili využitie parkových  a lesoparkových plôch, ako aj 

susedných parciel pre určené účely 

- umiestnenie reklamných a propagačných zariadení 

Doplňujúce ustanovenia: 

- parkovanie rezidentov (návštevníkov) musí byť riešené mimo plôch verejnej 

zelene. Umiestňovať ich na priľahlých plochách. 

 

Z 02 - Plochy cintorínov 

Základná charakteristika: 

územie slúži pre budovanie plôch cintorínov 

Funkčné využitie: 

● prípustné funkcie 

o dominantné (primárne) funkcie 

- funkcia cintorína 
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o vhodné funkcie 

- parkovo upravená plošná a líniová zeleň hlavných priestorov 

- komunikácie a priestory pre peších 

o podmienečne vhodné funkcie 

- dom smútku 

- doplnkové zariadenia služieb a predaja 

- motorové obslužné komunikácie v nevyhnutnom rozsahu pre údržbu priestoru s 

uprednostnením pešieho pohybu 

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 

● neprípustné funkcie 

- ostatná výstavba objektov 

- všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi  (napr. zápachom, 

hlukom, prašnosťou, vibráciami, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo 

obmedzili využitie plôch cintorína, ako aj susedných parciel pre určené účely 

Doplňujúce ustanovenia: 

- parkovanie návštevníkov musí byť riešené na priľahlých plochách pri vstupe do 

cintorína 

 

Z 03 - Plochy izolačnej zelene 

Základná charakteristika: 

územie slúži pre vybudovanie plôch izolačnej zelene 

Funkčné využitie: 

● prípustné funkcie 

o dominantné (primárne) funkcie 

- funkcia izolačnej zelene 

 

o vhodné funkcie 

- budovanie technických opatrení (protihlukových stien) 

o podmienečne vhodné funkcie 

- doplnkové zariadenia dopravy a dopravných služieb (odpočívadlá, ČS PHM a 

pod.) 

- komunikácie a priestory pre peších 

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 

● - neprípustné funkcie 

- výstavba objektov obsahujúcich bytové jednotky 

- všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi  (napr. zápachom, 

hlukom, prašnosťou, vibráciami, zvýšeným výskytom  hlodavcov) priamo alebo 

nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely 

 

Z 04 - Plochy špecifickej izolačnej zelene v lokalite Z2.11 Väznica juh 

Základná charakteristika: 

územie bloku slúži pre vybudovanie plôch špecifickej izolačnej zelene v rámci ktorej sa 

nachádzajú jestvujúce areály a zariadenia poľnohospodárskej výroby a služieb do obdobia 

ich likvidácie s výnimkou troch historických budov situovaných na parc. č. 2476, 2478 

a 2480  

Funkčné využitie: 

● prípustné funkcie 

o dominantné (primárne) funkcie 

- plošná a líniová zeleň verejných priestorov s prípadnou parkovou úpravou  
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o vhodné funkcie 

- na výrobný, skladový a technický účel je možné využiť tri historické budovy 

situované na parc. č. 2476, 2478 a 2480 so zachovaním ich hmoty a historického 

výrazu 

o podmienečne vhodné funkcie 

- odstavné miesta slúžiace pre rezidentov 

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 

- príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie 

● - neprípustné funkcie 

- výstavba nových objektov s akoukoľvek funkciou 

- všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi  (napr. zápachom, 

hlukom, prašnosťou, vibráciami, zvýšeným výskytom  hlodavcov) priamo alebo 

nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely 

Doplňujúce ustanovenia: 

- existujúce stavby výrobnej skladovej, technickej a inej funkcie s výnimkou  

vyššie uvedených troch historických budov je potrebné ponechať na dožitie, 

alebo odstrániť  

- prípadná úprava parkovej zelene by mala prezentovať a rešpektovať pod úrovňou 

terénu dochované pozostatky pevnostnej architektúry predpolia pevnosti ako aj 

prístupovú historickú komunikáciu. 

 

Z 05 - Plochy krajinnej zelene  

Základná charakteristika: 

územie slúži pre budovanie plôch kompaktnej krajinnej zelene mimo zastavané územie, resp. 

v dotyku so zastavaným územím s ekostabilizačnou, ekologickou a krajinotvornou funkciou 

(aj biocentrá, biokoridory, interakčné prvky) na zachovanie a obnovu prírodných a 

krajinných hodnôt územia. 

Funkčné využitie: 

● prípustné funkcie 

o  dominantné (primárne) funkcie 

- vysoká a nízka krajinná zeleň, lesné porasty(vrátane hospodárskych lesov a lesov 

osobitého určenia), lesoparky, nelesná drevinová vegetácia, zeleň líniová pri 

vodných tokoch, zeleň rozptýlená vo voľnej krajine, 

o  vhodné funkcie 

- plochy a zariadenia prírodných športových plôch (vrátane detských ihrísk) a 

oddychovo relaxačných tráss oddychovými priestormi (prístrešky, informačné 

tabule, lavičky a pod.) 

- príslušné cyklistické a pešie komunikácie 

o podmienečne vhodné funkcie 

- obslužné komunikácie v nevyhnutnom rozsahu pre údržbu  priestoru 

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 

- malé parkoviská pre cyklistov a turistov 

● neprípustné funkcie 

- ostatná výstavba objektov 

- všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi  (napr. zápachom, 

hlukom, prašnosťou, vibráciami, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo 

nepriamo obmedzili využitie parkových  a lesoparkových plôch, ako aj 

susedných parciel pre určené účely 

- umiestnenie reklamných a propagačných zariadení 
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Doplňujúce ustanovenia: 

- parkovanie rezidentov (návštevníkov) musí byť riešené mimo plôch krajinnej 

zelene. Umiestňovať ich na priľahlých plochách. 

 

  

 

  Plnenie:  Splnené 
  Výpis z uznesenia MZ v Leopoldove zo dňa 12. 12. 2022 č. C/2/2022/11 ktorým boli 

schválené nové Regulatívy územného rozvoja (Záväzná časť ÚPN-O Leopoldov) textová 

časť, bod 2.4 Pre plochy zelene (Z01 – Plochy verejnej zelene; Z02 – Plochy cintorínov; 

Z03 – Plochy izolačnej zelene; Z04 – Plochy špecifickej izolačnej zelene v lokalite Z2.11 

Väznica juh; Z05 – Plochy krajinnej zelene) bol odoslaný spracovateľke „Zmien 

a doplnkov č. 6/2022 ÚPN-O Leopoldov na zapracovanie. 

 

 

12/ 
Začlenenie pozemkov parc. č. 2616/4, 2616/6 aj parc. č. 2616/9 do regulatívu Z05 – Plochy 

krajinnej zelene. 

  

Plnenie:  Splnené 

  Výpis z uznesenia MZ v Leopoldove zo dňa 12. 12. 2022 č. C/2/2022/12, ktorým bolo 

schválené začlenenie pozemkov parc. č. 2616/4, 2616/6 aj parc. č. 2616/9 do regulatívu 

Z05 – Plochy krajinnej zelene, bol odoslaný spracovateľke „Zmien a doplnkov č. 

6/2022 ÚPN-O Leopoldov na zapracovanie. 

 

13/ 
Kúpu parcely LV č. 1651, k. ú Leopoldov; 

 p. č. 2646/160 o výmere 1 242 m2 zastavaná plocha a nádvorie,  

 p. č. 2646/162 vo výmere 453 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  

 p. č. 2646/161 vo výmere 99 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  

 p. č. 2646/227 vo výmere 109 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  

 p. č. 2646/300 vo výmere 187 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  

 p. č. 2646/51 vo výmere 16 m2, ostatná plocha, 

 p. č. 2646/158 vo výmere 16 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

 p. č. 2646/159 vo výmere 18 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

 p. č. 2646/346 vo výmere 3 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

 p. č. 2646/355 vo výmere 12 m2, zastavaná plocha a nádvorie 
v celkovej cene 1,- € vo vlastníctve: Miroslav Novosedlík, r. Novosedlík a Ingrid 

Novosedlíková, r. Kuklišová, Hlboká 1080/71, 949 01 Nitra.  

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
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Dňa 11.01.2023 bol zaslaný návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie parciel v zmysle 

uznesenia Miroslavovi a Ingrid Novosedlíkovým , doposiaľ sme nedostali vyjadrenie 

k návrhu KZ.  

 

14/ 
Kúpu cesty postavenej na parcele LV č. 1651, k. ú Leopoldov, p. č. 2646/160 o výmere 1 

242 m2 zastavaná plocha a nádvorie v celkovej cene 1,- € bez DPH - a chodníkov 

postavených na parcelách - LV č. 1651, k. ú Leopoldov, p. č. 2646/162 vo výmere 453 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie, p. č. 2646/161 vo výmere 99 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

p. č. 2646/227 vo výmere 109 m2, zastavaná plocha a nádvorie, p. č. 2646/300 vo výmere 

187 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej cene 1,- € bez DPH vo vlastníctve: 

NOVOSEDLÍK Real, s. r. o., Chotárna 41, Nitra, IČO: 43 961 258 za podmienky, že bude 

cesta a chodníky bez závad, ktoré boli identifikované stavebnou komisiou dňa 08.08.2022; 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 

Dňa 11.01.2023 bol zaslaný návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie parciel v zmysle 

uznesenia spol. NOVOSEDLÍK Real, s. r. o., Chotárna 41, Nitra, doposiaľ sme 

nedostali vyjadrenie k návrhu KZ.  

 

15/ 
Uzatvorenie Dohody o ukončení zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia zo dňa 06. 03. 

2006 medzi spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s., Pekná cesta 19, 831 54  Bratislava, IČO: 

35925094 a Mestom Leopoldov, IČO: 00312703 ku dňu 31. 12. 2022. 

  

Plnenie:  Splnené 

Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia so spoločnosťou 

FIN.M.O.S., a.s., Pekná cesta 19, 831 54  Bratislava bola uzatvorená a zverejnená dňa 

13.12.2022, evč.264/2022. 

16/ 
Uzatvorenie Zmluvy o kúpe akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a. s. medzi Mestom Leopoldov, 

IČO: 00312703 a 1. slovenská úsporová a.s., Pekná cesta 19, 831 54  Bratislava, IČO: 

35921111; 

  

Plnenie:  Splnené 

Zmluva o kúpe akcií so spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s., Pekná cesta 19, 831 

54  Bratislava bola uzatvorená a zverejnená dňa 13.12.2022, evč.263/2022. 

17/ 
Uzatvorenie Dohody o započítaní pohľadávok podľa ustanovení § 580 a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi Mestom Leopoldov, 

IČO: 00312703 a 1. slovenská úsporová a. s., Pekná cesta 19, 831 54  Bratislava, IČO: 

35921111. 
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Plnenie:  Splnené 

Dohoda o započítaní pohľadávok so spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s., Pekná cesta 19, 831 

54  Bratislava bola uzatvorená a zverejnená dňa 13.12.2022, evč.262/2022. 

18/ 
Predĺženie prenájmu pozemkov v k. ú. Leopoldov vedených na LV č. 3225 pod zberným 

dvorom od p. Miloslava Klča, M. R. Štefánika 256, 920 41 Leopoldov:  
- parcela registra C č. 2799, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 134 m2  

- parcela registra C č. 2802, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 163 m2  

za ročné nájomné vo výške 5 eur/m2 od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. Celkové ročné nájomné 

predstavuje 1 485 eur. 

  

Plnenie:  Splnené  

Dodatok o prenájme pozemku pod zberným dvorom v  zmysle uznesenia bola 

vypracovaná, podpísaná a zverejnená dňa 19.12.2022,  evč. 267/2022. 
 

19/ 
Pridelenie 3 izbového nájomného bytu č. 3, Gojdičova 15C, Leopoldov pre p. Evu 

Borovkovú-Slaničanovú,  Moyzesova 45 /1024, Leopoldov, na obdobie od 01. 01. 2023 do 

31. 12. 2025.  

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 

Zmluva o pridelení 3 izbového nájomného bytu č. 3, Gojdičova 15C, Leopoldov, pre p. 

Evu Borovkovú-Slaničanovú, nebola uzatvorená z dôvodu prebiehajúcich opráv kvôli 

vlhkosti bytu. 

 

20/ 

Pridelenie 2 izbového nájomného bytu č. 1, Rázusova 39, Leopoldov, pre p. Žanetu 

Lukáčovú, Hollého 618/12, Leopoldov, na obdobie 3 rokov po odstránení nedostatkov.  

  

Plnenie:  Splnené 
Zmluva o pridelení 2 izbového nájomného bytu č. 1, Rázusova 39, Leopoldov, pre p. 

Žanetu Lukáčovú bola podpísaná a zverejnená dňa 23.12.2022, evč. 281/2022. 

 

21/ 
Pridelenie 1 izbového nájomného bytu č. 6, Rázusova 39, Leopoldov, pre p. Denisu 

Velšicovú, Pastuchov 17, na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2025.  

  



Strana 12 z 15 

 

 

 

Plnenie:  Splnené 
Zmluva o pridelení 1 izbového nájomného bytu č. 6, Rázusova 39, Leopoldov, pre p. 

Denisu Velšicovú bola podpísaná a zverejnená dňa 23.12.2022, evč. 280/2022. 

 

 

22/ 
Rozpočtové opatrenie 16/2022; 

 

RO 16/2022 ZDROJ Rozpočet 

pred 

rozpočtový

m  

opatrením v 

€ 

Zmen

a v 

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovo

m  

opatrení v € 

Bežné príjmy   4 185 354 41 671 4 227 025 

Výnos dane z príjmov územ. Samosprávy 41 1 590 137 10 538 1 600 675 

Úroky z účtov 41 500 2 270 2 770 

Daň za ubytovanie 41 2 000 550 2 550 

Daň za užívanie verejného priestranstva 41 3 500 370 3 870 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad 

41 246 000 600 246 600 

Poplatok za znečistenie ovzdušia 41 3 700 641 4 341 

Správne poplatky 41 26 203 12 000 38 203 

Pokuty SP 41 7 500 1 500 9 000 

Trovy konania k pokutám 41 0 16 16 

Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ 111 733 360 10 228 743 588 

Dotácia na prenesené kompetencie - MŠ 111 23 521 214 23 735 

Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - 

nenormatív - špecifiká - Podpora integrácie 

žiakov z Ukrajiny z EŠIF 

11UA 5 450 1 744 7 194 

Príspevok za ubytovanie odídenca 11UA 31 261 1 000 32 261 

          

Kapitálové príjmy   1 884 597 6 305 1 890 902 

Odpredaj majetku 43 9 109 6 305 15 414 

          

Príjmové finančné operácie   2 187 376 0 2 187 376 

          

Príjmy celkom   8 257 327 47 976 8 305 303 

Bežné výdavky   3 932 933 38 152 3 971 085 

3.1.1. Spotreba el. energie 41 39 500 2 500 42 000 

5.3.7. Ostatný materiál 41 2 600 200 2 800 

5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis 41 14 000 1 700 15 700 

5.9: Verejné obstarávanie 41 20 500 5 000 25 500 
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9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi 41 1 500 250 1 750 

9.8: Príspevok za ubytovanie odídenca 11UA 31 261 1 000 32 261 

10.1.1. Prenesené kompetencie ZŠ 111 733 360 10 228 743 588 

10.1.41 Prenesené kompetencie nenormatív - 

podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF 

11UA 5 450 1 744 7 194 

10.2.1. Prenesené kompetencie MŠ 111 23 521 214 23 735 

13.4.1. Tlač 41 6 960 1 500 8 460 

13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ 41 6 500 300 6 800 

14.1: Sociálne služby a účtareň (zo správnych 

poplatkov) 

41 0 3 000 3 000 

14.2.: Stavebný úrad (zo správnych poplatkov) 41 35 000 3 516 38 516 

14.3.: Školský úrad (zo správnych poplatkov) 41 0 4 000 4 000 

14.4: Životné prostredie (zo správnych 

poplatkov) 

41 0 3 000 3 000 

          

Kapitálové výdavky   4 098 230 7 535 4 105 765 

3.3.8 Rekonštrukcia domu smútku 43 9 109 6 305 15 414 

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru 41 2 390 1 230 3 620 

          

Výdavkové finančné operácie   216 859 0 216 859 

          

Výdavky celkom   8 248 022 45 687 8 293 709 

  

Plnenie:  Splnené  

Rozpočtové opatrenie č. 16/2022 zo dňa 12.12.2022 – zmeny v  príjmovej a  vo 

výdavkovej časti boli zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy 

mesta Leopoldov v roku 2022. 
 

23/ 
Rozpočet Mesta Leopoldov na rok 2023; 

 

V Eur Bežné Kapitálové Finančnéoperácie Spolu 

Príjmy 4 850 691 2 194 107 1 759 862 8 804 660 

Výdavky 4 309 611 4 287 977 207 072 8 804 660 

Rozdiel    541 080 -2 093 870 1 552 790               0 

  

Plnenie:  Splnené 
Schválený rozpočet mesta na rok 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a  na 

webovej stránke mesta dňa 15.12.2022. 

Schválený rozpočet mesta na rok 2023 bol zapracovaný do rozpočtového informačného 

systému samosprávy mesta Leopoldov, dňa 15.12.2022. 
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24/ 
Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky; 

 

Podprogram / prvok Eur 

Prvok 3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku  84 427,00 

Prvok 4.1.10 Kontajnerové stojisko   15 000,00 

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia    4 659,00 

Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD   15 000,00 

Podprogram 5.15.: Nákup pozemkov   17 000,00 

Prvok 12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici    125 000,00 

Prvok 12.2.11. Chodník Štúrova   150 000,00 

Prvok 12.3.5. Komunitné centrum   598 537,00 

Prvok 12.3.6. Detské jasle   78 341,00 

Podprogram 12.8: Bytovka Rázusova   35 000,00 

Podprogram 12.10: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova 3 000,00 

Podprogram 12.12: Nafukovacia hala   410 000,00 

 

  

Plnenie:  Splnené 
              Finančné prostriedky vo výške 1.535.964,- € v zmysle uznesenia boli presunuté z RF do 

príjmovej časti rozpočtu mesta.  
 

 

25/ 
Uloženie finančných prostriedkov na vkladový účet vedený v J&T Banke - pobočka 

zahraničnej banky s výpovednou lehotou 3 mesiace vo výške 1 000 000,- Eur podľa 

vyhlasovanej úrokovej sadzby J&T banky a.s. - pobočka zahraničnej banky vo výške 2 % 

p.a. 

  

Plnenie:  Splnené 

Dňa 15.12.2022 boli uložené finančné prostriedky vo výške 1.000.000,- € na vkladový 

účet s výpovednou lehotou 3 mesiace (ku dňu 16.03.2023) v J&T banke 

 

F/2/2022 MZ ruší 

 

1/ 
Uznesenie C/39/2022/9 zo dňa 26. 09. 2022, ktorým bolo schválené začlenenie pozemkov 

parc. č. 2616/4, 2616/6 aj parc. č. 2616/9 do Z1 – Plochy lesoparkové a parkové plochy, za 

účelom vecného a administratívneho zosúladenia plôch zelene.  

  

Plnenie:  Splnené 

Uznesenie C/39/2022/9 zo dňa 26.09.2022 bolo MZ dňa 12.12.2022 zrušené. 
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2/ 
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č. C/38/2022 zo dňa 15. 08. 2022: 

 

6) Kúpu cesty - LV č. 1651, k. ú Leopoldov, p. č. 2646/160 o výmere 1 242 m
2
 zastavaná 

plocha a nádvorie v celkovej cene 1,- € - stavba vrátane pozemku pod stavbou a  chodníkov 

- LV č. 1651, k. ú Leopoldov, p. č. 2646/162 vo výmere 453 m
2
, zastavaná plocha 

a nádvorie, p. č. 2646/161 vo výmere 99 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, p. č. 2646/227 vo 

výmere 109 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie,  p. č. 2646/300 vo výmere 187 m

2
, zastavaná 

plocha a nádvorie, v celkovej cene 1,- € - stavba vrátane pozemku pod stavbou,  vo 

vlastníctve: Miroslav Novosedlík, r. Novosedlík a Ingrid Novosedlíková, r. Kuklišová, 

Hlboká 1080/71, 949 01 Nitra, ,za podmienky, že bude cesta a chodníky bez závad, ktoré 

boli identifikované stavebnou komisiou dňa 08.08.2022; 

  

Plnenie:  Splnené 

Uznesenie C/38/2022/6 zo dňa 15.08.2022 bolo MZ dňa 12.12.2022 zrušené. 

 

 

 

V Leopoldove, dňa 20.01.2023 

 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                          MZ dňa 30.01.2023 
 

 


