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Zápisnica z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,  

konaného dňa 21. 3. 2016 
 

 

 

Zapisovateľka:         Marieta Patajová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

Ospravedlnení:         Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková, Ing. Róbert Gergič, Ing. Terézia Trnková 

                                                                                       

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 21. 3. 2016 otvorila a viedla  primátorka 

mesta Mgr. Terézia Kavuliaková (ďalej len primátorka mesta). 

 

Primátorka mesta informovala poslancov o programe zasadnutia  (viď príloha pozvánka) a navrhla 

v programe doplniť bod 12) Voľba člena Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta 

Leopoldov a následné prečíslovanie bodov.   

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zmenu v programe zasadnutia – doplnenie bodu 12) Voľba člena Finančnej komisie Mestského 

zastupiteľstva mesta Leopoldov a následné prečíslovanie bodov.   

Hlasovanie: za            8 (Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

      proti         0  

      zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Program zasadnutia MZ dňa 21. 3. 2016: 

2/  Kontrola prijatých uznesení;  

3/  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice; 

4/  Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov; 

5/  Výročná správa mestskej knižnice; 

6/  Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru; 

7/  Menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Leopoldov; 

8/   Schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky; 

9/ Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ Leopoldov; 

10/  Schválenie výpožičky hnuteľnej veci miestnej záujmovej organizácii; 

11/  Schválenie pridelenia nájomného bytu; 

12/  Voľba člena Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov; 

13/  Rôzne: 

a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 3 zo dňa 26.2.2016; 

 b) Informácia o činnosti komisií; 

14/ Všeobecná diskusia; 

15/ Záver; 
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 21. 3. 2016 vrátane zapracovaných zmien. 

Hlasovanie: za             8 (Hladký, Jančár, Karaba, Krilek,  Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0  

      zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

2. Kontrola prijatých uznesení 

- prednostka MsÚ prečítala Správu hlavnej kontrolórky z kontroly prijatých uznesení z 13. 

zasadnutia MZ, konaného dňa 15. 2. 2016 (viď príloha č. 1). 

 

Prišiel JUDr. Milan Gavorník o 15,35 h. 

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia MZ dňa 15. 2. 2016. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Primátorka navrhla členov návrhovej komisie v zložení:  

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

Mgr. Jozef Krilek 

Mgr. Renáta Miklošová. 

                                                                    

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

                                                Mgr. Jozef Krilek 

                                                Mgr. Renáta Miklošová.                                                                  

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

                                                                    

Primátorka určila za overovateľov zápisnice doc. PhDr. Juraja Hladkého, PhD. a Pavla Zlámalu. 

 

Diskusia: - 

                                                      

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Určenie overovateľov zápisnice: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

                                                     Pavel Zlámala.                                                  

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba,  Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 
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Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

4. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov 

O slovo sa prihlásila občianka p. Dana Šoková. 

 

Primátorka prečítala list p. Dany Šokovej, ktorý sa týkal záležitostí ohľadom územného plánu mesta 

Leopoldov. K listu bude vypracované odborné stanovisko a v mesiaci apríl bude podnet 

prerokovaný na zasadnutí MZ.  

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Podnet pani Dany Šokovej ohľadne prejednania záležitostí týkajúcich sa územného plánu mesta 

Leopoldov. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek,  Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

      proti         0  

      zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

5. Výročná správa mestskej knižnice 

Primátorka mesta privítala Bc. Michaelu Haringovú, pracovníčku mestskej knižnice a udelila jej 

slovo. 

 

Bc. Michaela Haringová – prečítala výročnú správu mestskej knižnice v Leopoldove za rok 2015 

(viď príloha č. 2). 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PhDr. Miroslav 

Karaba. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Výročnú správu mestskej knižnice v Leopoldove za rok 2015. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

6. Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru  

Primátorka mesta privítala p. Františka Chovana, predsedu dobrovoľného hasičského zboru v 

Leopoldove a udelila mu slovo. 

 

P. František Chovan – prečítal správu o  činnosti dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove za 

rok 2015 (viď príloha č. 3).  

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia sa zaujímala o mechanizmus aký funguje v prípade výjazdov 

a zásahov v rámci katastrov iných obcí. Sú náklady na ich financovanie už zahrnuté v rozpočte, sú 

preplácané z nejakej vyššej inštancie alebo sa následne fakturujú príslušnej obci? 
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Vyjadrenie prednostky MsÚ k stanovisku finančnej komisie: 

Podľa Vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách: 

V prípade, ak výzva na hasenie požiaru ide veliteľovi DHZ z Krajského operačného strediska: 

Veliteľ DHZ spíše žiadosť o refundáciu nákladov 1 x štvrťročne a zašle na sekretariát Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany, Bratislava. V žiadosti uvedie dve čísla účtu:  

1.  Mesto Leopoldov – po uznaní budú mestu uhradené náklady za spotrebované PHM (neprikladajú 

sa bločky) 

2.  DHZ Mesta Leopoldov – po uznaní budú DHZ-ku uhradené rizikové príplatky hasičom 

zúčastneným na požiaroch (fixná suma). 

Prílohu k žiadosti tvoria záznamy o výjazde všetkých výjazdov, ktoré sa v danom štvrťroku 

uskutočnili (s povinnými údajmi, kto sa zúčastnil výjazdu, a v akom čase od – do). 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove za rok 2015. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

7. Menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Leopoldov 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 4).  

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Menovanie Mariána Kleimana, trvale bytom Leopoldov, 1. mája 104 do funkcie veliteľa 

Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove.                                                 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8.  Schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 5).  

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia prijala k danej veci dve uznesenia: 

1. komisii nebolo jasné, či existuje vyjadrenie správcu konkurznej podstaty, nakoľko v dostupnom 

materiály sa spomína iba vyjadrenie konateľa spoločnosti. Bolo by vhodné to spresniť, príp. doložiť 

kópiu odpovede od správcu konkurznej podstaty. 

2. komisia navrhuje v budúcnosti zohľadňovať pri výbere firmy plnenie jej záväzkov voči sociálnej 

a zdravotnej poisťovni, keďže takéto neplnenie si záväzkov môže identifikovať prípadné problémy 

danej firmy. 

 

Vyjadrenie prednostky MsÚ k stanovisku finančnej komisie: 

V nadväznosti na ust. § 68 Obchodného zákonníka zániku spoločnosti predchádza o.i. aj jej 

zrušenie s likvidáciou. 
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Podľa ust. § 71 ods. 1 Obchodného zákonníka likvidáciu vykonáva štatutárny orgán ako likvidátor, 

ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva, prípadne zakladateľská listina alebo stanovy 

neurčujú inak. 

 

Podľa ust. § 72 ods. 1 Obchodného zákonníka likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony 

smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje 

pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a 

dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s 

ukončením nevybavených obchodov. 

 

Podľa ust. § 72 ods. 2 Obchodného zákonníka Ak likvidátor zistí predlženie likvidovanej 

spoločnosti, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu. 

 

V súvislosti s vyššie uvedeným konštatujeme, že mesto Leopoldov si v súlade s ust. § 73 

Obchodného zákonníka prihlásilo svoju pohľadávku, pričom likvidátor túto pohľadávku neuznáva. 

 

Podľa nášho názoru nie je vylúčené uplatniť si túto pohľadávku voči spoločnosti na súde. 

Odporúčame však zvážiť účelnosť vynaložených nákladov ako aj budúcich nákladov spojených s jej 

vymáhaním tak ako sme už uviedli. 

 

Zároveň je potrebné rozlišovať likvidáciu a funkciu likvidátora podľa príslušných ust. Obchodného 

zákonníka a konkurzné konanie a funkciu konkurzného správcu podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o 

konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Predpokladom na začatie konkurzného konania a následného vyhlásenia konkurzu je tá 

skutočnosť, že dlžník je v úpadku. Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. 

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

V zmysle ust. § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle Čl. VII § 15 ods. (6) Zásad 

hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva schválených 

Mestským zastupiteľstvom v Leopoldove dňa 22. 06. 2012 nariadením č. N/15/2012/1 trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávky voči spoločnosti AGP s.r.o. v likvidácii, so sídlom Piešťany, 

Radlinského 25 vo výške 739,20 eur. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

9. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ Leopoldov 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 6).  

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy do Rady školy pri Základnej škole v Leopoldove: 

Marietu Patajovú 

Gabrielu Halásovú 

Doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD. 
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Ing. Zuzanu Pelzlovú. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

10. Schválenie výpožičky hnuteľnej veci miestnej záujmovej organizácii 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 7).  

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia MZ odporúča výpožičku schváliť. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Prenechanie dočasne neupotrebiteľného majetku Mesta Leopoldov - reprosústavy a mixpultu do 

výpožičky Ing. Pavlovi Karabovi, trvale bytom Leopoldov, 1. mája 398/68 (člen miestnej záujmovej 

organizácie Mestečanka) do 21. 03. 2019.                       

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

11. Schválenie pridelenia nájomného bytu 

- informovala Marieta Patajová (viď príloha č. 8). 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., JUDr. Milan Gavorník, Stanislav 

Piovarči. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 11 na Rázusovej ul. č. 1492/39 v Leopoldove pre Mateja 

Štitáka s matkou Dalimírou Štitákovou, bytom Nádražná 501, Leopoldov, na obdobie od 1. 4. 2016 

do 31.3.2019. 

Náhradníci: 

1. Michal Lenghart s družkou Veronikou Machovou, bytom Nádražná 22, Leopoldov 

2. Monika Pekarovičová, bytom Šulekovská cesta 968/5, Leopoldov 

3. Martina Ronecová s druhom Petrom Siksom,  bytom Sládkovičova 568/2, Leopoldov. 

Hlasovanie: za             8  (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0   

                    zdržali sa 0 (nebol prítomný Krilek). 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

12. Voľba člena Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov 

- informoval Mgr. Jozef Krilek a navrhol za člena Finančnej komisie Ing. arch. Mateja Jančára. 
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Čl. 2 ods. 4) Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov: 

„Voľba a odvolanie predsedu a členov komisií sa uskutočňuje verejným hlasovaním, pričom je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.“ 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Bc. Zuzana Luhová, Mgr. Jozef Krilek.  

 

Návrh na uznesenie – MZ volí: 

Ing. arch. Mateja Jančára za člena Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

13. Rôzne: 

a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 3 zo dňa 26. 2. 2016 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 9).  

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.  

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 3/2016 zo dňa 26. 2. 2016. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

b) Informácia o činnosti komisií 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa    

14. 3. 2016 (viď príloha č. 10). 

 

Pavel Zlámala informoval o činnosti komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií 

a komunitného plánovania, ktorá zasadala dňa 15. 3. 2016 (viď príloha č. 11). 

 

Pavel Zlámala informoval o činnosti komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky, ktorá zasadala 

dňa 9. 3. 2016 (viď príloha č. 12). 

 

Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie: 

Informáciu o činnosti: 

a) Finančnej komisie, prednesenú členom komisie doc. PhDr. Miroslavom Karabom, PhD. 

b) Komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania 

prednesenú členom komisie Pavlom Zlámalom. 

c) Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky, prednesenú predsedom komisia Pavlom 

Zlámalom. 

Hlasovanie: za             9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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14. Všeobecná diskusia 

Primátorka mesta odpovedala na podnety z predchádzajúceho zasadnutia MZ dňa 7. 12. 2015 (viď 

príloha č. 13). 

 

Primátorka mesta informovala: 

- Výstavba Mestského úradu – momentálne je vydané len územné rozhodnutie na umiestnenie 

stavby „Mestského úradu“, voči ktorému sa však Ing. Ladislav Lašo odvolal.  

- Výstavba požiarnej zbrojnice – mesto zaslalo štúdiu na posúdenie Pamiatkovému úradu v Trnave. 

Na základe toho sa uskutočnilo stretnutie, kde sa Pamiatkový úrad vyjadril, že nesúhlasí 

s umiestnením stavby, pretože stavba požiarnej zbrojnice by bránila vo výhľade na objekt väznice. 

- Rekonštrukcia budovy MTK – bolo vyhlásené verejné obstarávanie, na ktoré sa prihlásilo7 firiem. 

V stredu bude otváranie obálok, kde komisia vyberie dodávateľa. 

- Na mestskom úrade prebehla kontrola z Okresnej prokuratúry ohľadom cestného zákona (zvláštne 

užívanie miestnych komunikácií) – zápisnica už bola prejednaná, ale výsledok kontroly ešte nebol 

mestu doručený písomne. 

 

Podnety p. Ladislava Pagáča (viď príloha č. 14) 

 

Primátorka mesta vyzvala poslancov, aby sa k danej veci vyjadrili.  

 

Ohľadom podnetov p. Ladislava Pagáča prebehla diskusia. Poslanci MZ sa v diskusii zaoberali 

hlavne zápachom z firiem pôsobiacich v areáli Slovenských liehovarov a likérok. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, doc., Ing. arch. Matej Jančár, doc. PhDr. Juraj 

Hladký, PhD.,  Bc. Zuzana Luhová, Stanislav Piovarči, Pavel Zlámala, JUDr. Milan Gavorník. 

 

Primátorka mesta – p. Pagáčovi bude zaslané stanovisko mesta. 

 

P. Stanislav Piovarči – položil otázku ohľadom rekonštrukcie mosta na Trolaskoch. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že dodávateľská firma, ktorá bude most rekonštruovať sa vyjadrila, že 

začne s prácami hneď ako sa oteplí. Každopádne to musí stihnúť do 30. 6. 2016. 

 

Mgr. Renáta Miklošová – položila otázku ohľadom náhradnej výsadby za výrub stromov na 

Gojdičovej ul.  

 

Primátorka mesta – uviedla, že v rozhodnutí z SOcÚ v Hlohovci č. 1391/2015 je presne určená 

náhradná výsadba na pozemku parcela č. 1271/14 na ploche mestskej zelene, kde žiadateľ musí 

vysadiť 70 ks kríkov, doporučené druhy ruža, zlatovka, tavoľník s výškou kríkov min. 50 cm a 

kultivary podľa výberu žiadateľa v termíne do 15. 11. 2017. 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

15. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 14. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom 

za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 29. 3. 2016 

 

Zapísala: Marieta Patajová       ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                                  .................................................... 

        Ing. Adriana Urbanová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................                                                     ..................................................... 

       Overovateľ zápisnice                                                                     Overovateľ zápisnice 


