VÝDAVKOVÁ ČASŤ
Program 1: Ľudské zdroje
1.1. Mzdy, odvody, odmeny

234 132 eur

1.1.1. Mzda primátor
45 000 eur
Platové pomery starostov prejednáva Druhá časť Zákona č. 253/1994 Z. z. Národnej rady
Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest.
Plat primátora stanovený zákonom:
§ 3 ods. (1) zákona č. 253/1994 Z.z.:
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce. Plat sa zaokrúhľuje na
celé euro nahor.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v r. 2013
Koeficient podľa počtu obyvateľov
Plat patriaci primátorovi zo zákona (súčin)
Plat primátora Mesta Leopoldov nemôže byť nižší.

824 eur
2,17
1 789 eur

Plat primátora stanovený rozhodnutím mestského zastupiteľstva:
§ 4 ods. (2) zákona č. 253/1994 Z.z.:
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
1. 1.2. Odmeny primátor
0 eur
Primátorovi mesta podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest neprislúcha odmena.
1.1.3. Mzdy MsÚ
99 500 eur
Plat zamestnancov Mesta Leopoldov (mestský úrad + knižnica) podľa Zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
1.1.4. Odmena viceprimátor
1 900 eur
Podľa zásad odmeňovania poslancov MsZ, primátora, zástupcu primátora, členov komisií a
hlavného kontrolóra, ktoré schválilo MsZ v Leopoldove dňa 12. 04. 2010 nariadením č. 1. je
odmena zástupcu primátora 99,58 eur mesačne.
1.1.5. Mzda kontrolór
2 900 eur
Plat hlavného kontrolóra je upravený v § 18c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Koeficient podľa počtu obyvateľov = 1,68
Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2013 = 824 eur
Pracovný pomer – úväzok 0,2
Plat hlavného kontrolóra Mesta Leopoldov predstavuje 277 eur mesačne.

1.1.6. Odmena kontrolór
0 eur
Podľa § 18c ods. (5) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže mestské zastupiteľstvo
schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hlavného
kontrolóra.
1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ
1.1.8. Odvody do poisťovní
Odvody zamestnancov mesta a primátora.

14 000 eur
58 500 eur

1.1.9. Náhrady miezd poslancov
332 eur
Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere požiada o refundáciu mzdy
poslanca podľa § 25 Zákona o obecnom zriadení. Ide o náhradu zamestnávateľom za
vyplatenú náhradu mzdy, ktorá zamestnancovi (poslancovi) inak zo zákona nevyplýva (§ 136
Zákonníka práce).
1.1.10. Odmeny poslancov + komisie
12 000 eur
Podľa zásad odmeňovania poslancov MsZ, primátora, zástupcu primátora, členov komisií a
hlavného kontrolóra, ktoré schválilo MsZ v Leopoldove dňa 12. 04. 2010 nariadením č. 1. Je
odmena poslanca za účasť na MsZ 45 eur a za účasť na komisii 35 eur.

1.2. Vzdelávanie a sociálny systém

21 152 eur

1.2.1. Cestovné výdavky
664 eur
Výdavky na cestovné zamestnancov mesta + primátora podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o
cestovných náhradách.
1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov
5 000 eur
Zamestnanci mesta sa kontinuálne vzdelávajú tematicky podľa jednotlivých pracovných
náplní väčšinou prostredníctvom regionálneho vzdelávacieho centra Trnava.
1.2.3. Stravovanie zamestnancov
12 000 eur
Stravné pre všetkých zamestnancov a primátora mesta – v zmysle zákonníka práce a zákona
o cestovných náhradách.
1.2.4. Tvorba sociálneho fondu
1 200 eur
Všetci zamestnanci podľa Zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a podľa kolektívnej
zmluvy.
1.2.5. Publikácie
Odborné publikácie pre zamestnancov mesta, prípadne poslancov MsZ.

1 990 eur

1.2.6. Príspevok na ošatenie
298 eur
Príspevok na ošatenie prináleží matrikárke činnej pri občianskych obradoch na úhradu
zvýšených výdavkov v zmysle zákona 658/2006 Z. z. v znp vo výške 99,58 €. Príspevok na

ošatenie je jednorazovou finančnou dávkou, bez súvislosti s počtom vykonaných obradov.
Prináleží len matrikárke, ktorá vykonala viac ako 50 % všetkých obradov.

Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok
2. 1. Protipožiarna ochrana

3 000 eur

Finančné prostriedky pre zásahuschopný dobrovoľný hasičský zbor fungujúci v Leopoldove,
využívajúci dve hasičské autá (PHM, materiál nevyhnutný na prípadné opravy áut) ?
2.2. Monitorovanie

3 987 eur

2.1.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ
2 987 eur
Budova mestského úradu a budova knižnice sú zabezpečené proti neželaným vniknutiam do
objektu monitorovacím systémom napojeným na ŽOS bezpečnosť. Položka zahŕňa paušálne
mesačné poplatky za monitorovanie a prípadný výjazd zásahovej jednotky.
2.1.2. Údržba kamier v meste
Údržba a opravy kamerového systému, ktorý pozostáva zo 6 kamier.

2.3. Centrálny krízový fond

1 000 eur

2 040 eur

Štatút centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja zo dňa
13. 05. 2010 schválený Radou fondu uznesením č. 9/10. Centrálny krízový fond je účelový fond
zriadený na základe dobrovoľného rozhodnutia zástupcov miestnej samosprávy, zastúpených
regionálnymi združeniami ZMOS a regionálnej územnej samosprávy zastúpenej Trnavským
samosprávnym krajom. Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri
likvidácii následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí alebo opatreniach na
predchádzanie mimoriadnym udalostiam, na území obcí a miest TTSK. Základným účelom fondu je
princíp solidarity a vzájomnej pomoci.

Program 3: Prostredie pre život
3.1. Verejné osvetlenie

63 484 eur

3.1.1. Spotreba el. energie
26 000 eur
Na základe zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia so spoločnosťou FIN.M.O.S. a.s. zo dňa
6.3.2006, kde predmetom je záväzok spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. uskutočniť na vlastné náklady
investíciu (realizácia – zriadenie verejného osvetlenia) a zabezpečí prevádzkovanie verejného
osvetlenia a poskytovanie dodávky elektrickej energie. Podľa inventarizácie verejného
osvetlenia sa nachádza v meste Leopoldov 468 svetelných bodov.

3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava
Podľa rovnakej zmluvy.

12 200 eur

3.1.3. Nákup akcií
25 284 eur
Na základe zmluvy o prevode akcií (Zmluva o kúpe cenných papierov) so spoločnosťou 1.
slovenská úsporová, a.s. Týmto spôsobom bola financovaná investícia – zriadenie verejného
osvetlenia, kedy kupujúci akcie (Mesto Leopoldov) kúpil od predávajúceho akcie za kúpnu
cenu 341 635,00 eur (kúpna cena tvorí menovitú hodnotu akcií + úrok).

3.2. Verejná zeleň
25 500 eur
3.2.1. Orezávanie a výrub stromov
2 500 eur
Orez a výrub stromov na verejnom priestranstve (poškodené, zasahujúce do drôtov, rozhlasu,
ciest..)
3.2.2. Údržba verejnej zelene
- Kosenie verejnej zelene (cca 5x), park (cca 10x)
- Rez živého plotu (cca 3x)
- Zmluva: SPIRAEA, s.r.o., 1/ŽP/2014 Silvika – dopracovať, rozčleniť na položky

15 000 eur

3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba
8 000 eur
Výsadba novo vybudovaných záhonov resp. obnova jestvujúcich a náhradná výsadba podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
3.3. Cintorín

7 710 eur

3.3.1. Údržba a čistenie cintorína
5 350 eur
Cintorín udržiavame v čistote pristavením kontajnerov, kosením, postrekovaním buriny,
prípadne nariadením mimoriadnej práce, podľa rozhodnutia primátora. Kosenie sa realizuje
približne 5-6x do roka. Mimoriadny vývoz kontajnerov a pristavenie kontajnerov na
mimoriadny vývoz sa realizuje pred 1.novembrom a pred Veľkou nocou, kedy sa predpokladá
väčšia migrácia občanov. Čistenie zvyčajne sa zmestí do 2-3 kontajnerov. Okrem toho
využívame odvoz kontajnerov mimo vývozného termínu zvozom pre ÚVTOS. Tento zvoz sa
uskutočňuje približne 1 x a to pred pamiatkou zosnulých.
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku
2 360 eur
Mzdy dvoch pracovníkov (upratovanie a hudobná produkcia), spotreba elektriny, drobné
opravy.

3.4. Mestská architektúra
3.4.1. Drobná architektúra
Nákup mestského mobiliáru (napr. lavičiek a smetných košov)

10 400 eur
3 500 eur

3.4.2. Stánky
6 000 eur
Plánovaný nákup piatich kusov stánkov využiteľných napr. na vianočné trhy. V roku 2014 bolo
zakúpených 5 stánkov.

3.4.3. Volebné zásteny
900 eur
Plánovaný nákup 6 volebných zástien kvôli poškodeniu a opotrebeniu starých volebných zástien.
3.5. Čistenie verejného priestranstva – mzdy

26 002 eur

Mesto zamestnáva na čistenie verejných priestranstiev štyroch zamestnancov na trvalý
pracovný pomer. Položka zahŕňa ich minimálnu mzdu spolu s odvodmi.

3.6. Odchyt túlavých psov

500 eur

Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých
zvierat na území obce, pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a
karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2
písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z.
Akékoľvek iná manipulácia s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak),
alebo ich usmrtenie bezprostredne po odchyte, znamená nedodržanie požiadaviek zákona, za
čo môžu byť udelené sankcie, prípadne vzniknúť až trestno–právne dôsledky.
Školenia pre osoby, ktoré zabezpečujú odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a
karanténnych staníc, organizuje Štátna veterinárna a potravinová správa prostredníctvom
vlastného vzdelávacieho zariadenia, ktorým je Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej
len „IVVL“), Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice. Zoznam odborne spôsobilých osôb pre
odchyt zabehnutých a túlavých zvierat sa nachádza na internetovej stránke IVVL v Košiciach
(http://www.ivvl.sk/ozz/zoznam_ozz.pdf).
Keďže Okresná prokuratúra zrušila VZN č. 86/2012 o niektorých podmienkach držania psov na
území mesta Leopoldov, aj z dôvodu, že mesto vykonávalo odchyt nad rámec zákona bude
potrebné vykonávať plánovaný odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby.
Mesto vlastní 2 koterce pre psov, umiestnené na dvore mestského úradu. Tieto koterce sa budú
aj naďalej využívať na zabehnuté psy, ktoré nájdu a prinesú priamo na MsÚ občania mesta
Leopoldov.

3.7. Údržba fontány a závlah

2 500 eur

3.7.1. Údržba
2 500 eur
Údržba sa robí podľa potreby. Na začiatku sezóny sa robí odzimovanie a na konci zazimovanie
systémov.
Zmluvy: fontána Aquapool system, s.r.o. 2/ŽP/2013
Závlahy: Jaroslav Gergič – IRIGOL – Zmluva o odbornej a technickej pomoci pri údržbe a oprave
závl. Systému v parku na Nám.sv. Ignáca

Program 4: Odpadové hospodárstvo
4.1. Zber a likvidácia odpadu

153 500 eur

4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO
Zmluvy:
Marius Pedersen, a. s. č. 120146
- K.O.S., s. r. o., č. 1020302008
- Plastic Peopole, s.r.o.
Vývoz komunálnych odpadov, separ. zložiek, skládkovanie KO.
4.2. Zberňa odpadov

44 463 eur

4.2.1. Odvoz odpadu
40 480 eur
- Zmluva: Miloš Jančár - Lesos
- Vývoz odpadov zo zberne na Holubyho ul., rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov
v meste, práce s UNC nakladačom.
4.2.3. Mzda
Mzda a odvody pracovníka v zbernom dvore.
4.3. Odpadové vody

3 983 eur

32 801 eur

4.3.1. Splátka úveru ČOV
Štvrťročne 3.319,39 Prima banka
Úverová zmluva č.620004 Primabanka

13 278 eur

4.3.2. Splátka úveru ČOV
Mesačne 851,13 OTP banka
Úverová zmluva č250006226 OTP banka

10 223 eur

4.3.3. Splátka úrokov ČOV
úroková sadzba 2,428 %p.a. Primabanka

6 300 eur

4.3.4. Splátka úrokov ČOV
úroková sadzba 3M BRIBOR fixovaná

3 000 eur

Program 5: Interné služby
5.1. Právne služby

7 000 eur

Položka vytvorená za účelom prípadnej potreby právnych rád a právnych služieb. Na Mesto
Leopoldov bola zo strany Slovenských liehovarov a likérok v r. 2014 podaná žaloba o zaplatenie
216 131,21 eur s príslušenstvom z dôvodu, že SLaL sa ako žalobca domnieva, že mu nastala
majetková ujma, ktorá spočíva v rozdiele medzi daňou z nehnuteľností skutočne zaplatenou

žalobcom a daňou, ktorú by žalobca bol povinný zaplatiť, ak by sa na jeho nehnuteľnosť
vzťahovala rovnaká sadzba dane ako sa vzťahuje na nehnuteľnosti, ktoré podliehajú rovnakým
miestnym podmienkam v príslušnej časti obce. Žalobca sa domnieva, že bol nesprávne zaradený
do „jednotlivej časti mesta“, o ktorej bližšie pojednáva VZN Mesta Leopoldov č. 99/2014 o dani
z nehnuteľnosti.
5.2. Audit

1 100 eur

Audítorskú správu zostavuje audítor k účtovnej závierke Mesta Leopoldov, ktorá obsahuje
súvahu k 31. 12. príslušného roka, výkaz ziskov a strát a poznámky, ktoré obsahujú prehľad
významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Súčasťou
auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia
návratných zdrojov financovania. Audítorskú správu zostavuje audítor i ku konsolidovanej
účtovnej závierke mesta.
5.3. Správa majetku

29 200 eur

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru
9 200 eur
Vybavenie mestského úradu nevyhnutné na fungovanie msú, napr. kopírka, stoličky,
softvér...
5.3.2. Nájomné za pozemky
3 200 eur
Nájomné vyplácané za pozemky v nájme v mesta Leopoldov na základe nájomných zmlúv:
zberný dvor, pozemok pod ihriskom, pozemok pod smetiskom.
5.3.3. Nákup materiálu a služieb
6 000 eur
Napríklad nákup kancelárskych potrieb, pracovné a ochranné pomôcky pre aktivačných
pracovníkov (Povinnosť zamestnávateľa bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev
a pracovnú obuv vyplýva z § 6 ods. 3 písm. a) zákona o BOZP. Podľa § 2 ods. 5 nariadenia
vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov, zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi
pracovný odev alebo pracovnú obuv ako osobný ochranný pracovný prostriedok), čistiace
potreby, služby technika BOZP na základe Zmluvy o vykonávaní činnosti technika BOZP.
5.3.4. Poistenie majetku
6 800 eur
Zahŕňa povinné zmluvné poistenie (mestské automobily – Seat, Berlingo, hasičské
automobily – LIAZ, Avia), havarijné poistenie (Seat, Berlingo), poistenie majetku mesta a
zodpovednosti za škodu a poistenie Rekonštrukcie parku na Námesti sv. Ignáca. Mesto
Leopoldov realizuje na dodávateľa poistenia verejné obstarávanie každé dva roky (v závislosti
podľa platnej legislatívnej úpravy a podľa predpokladanej hodnoty zákazky). Momentálne má
mesto uzatvorené vyššie spomenuté zmluvy s poisťovňou Kooperativa.
5.3.5. Údržba kancelárskych strojov a zariadení
4 000 eur
Servis (napr. servis kopírky na základe Servisnej zmluvy), aktualizácie programov.

5.3.6. Registratúra obyvateľstva
0 eur
Dotácia na ohlasovňu pobytu realizovaná podobne ak výkon matrík formou dotácie do ŠR.
Financie z položky sú použité na rôzne účely, napríklad na inováciu hardvéru.
5.4. Prevádzka údržba budov

26 000 eur

5.4.1. Údržba budovy MsÚ
5 000 eur
Údržba budovy MsÚ, upratovacie služby na Zmluvy na výkon externých upratovacích
služieb.
5.4.2. Plyn
9 000 eur
Dodávka zemného plynu do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov na základe
zmluvy s RWE. V súčasnom období prebieha prechod na víťaza verejného obstarávania na
dodávateľa zemného plynu – na SPP.
5.4.3. Voda
2 000 eur
Spotreba v budove MsÚ, v kvetinárstve, sklenárstve na Piešťanskej ul. na základe zmluvy
s TAVOS-om.
5.4.4. Elektrika
10 000 eur
Dodávka elektriny do všetkých objektov vo vlastníctve Mesta Leopoldov na základe zmluvy so
ZSE. V súčasnom období prebieha prechod na víťaza verejného obstarávania na dodávateľa
elektriny – Magna.

5.5. Autodoprava
5.5.1. Údržba a oprava
Mestských osobných automobilov – Seat, Berlingo.
5.6. Administratíva

2 000 eur
2 000 eur

15 490 eur

5.6.1. Telefón a fax
2 000 eur
Mestský úrad disponuje jedným faxovým zariadením a faxovým telefónnym číslom a dvoma
pevnými linkami. V knižnici sa nachádza jedna pevná linka.
5.6.2. Internet
Na mestskom úrade a v knižnici.

1 100 eur

5.6.3. Mobil
3 800 eur
Primátorka a vybraní zamestnanci mesta (prednostka, investičná referentka a kultúrna
referentka) využívajú služobné mobilné telefóny. Jeden úradný mobilný telefón je spoločný
pre všetkých zamestnancov, ktorí nemajú vlastný úradný mobilný telefón.

5.6.4. Rozhlas a televízia
390 eur
Koncesionárske poplatky a poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému pre práva k
hudobným dielam.
5.6.5. Poštovné
5 000 eur
Z položky je financované poštovné (obyčajné zásielky, doporučené zásielky, úradné zásielky
(doporučené s doručenkou do vlastných rúk), doporučené s doručenkou, doporučené
s doručenkou do vlastných rúk), poštovné pre knižnicu pre zasielanie MVS – obyčajné
zásielky, kolky (návrh na vklad, LV, snímky z mapy a pod.), poštovné na zasielanie poštových
poukážok (výhry – šachové okienko, dobierky – knihy a pod.)
Niektoré poštovné sa hradí v hotovosti (napr. kolky, poštové poukážky) a poštovné na
zásielky sa hradí zálohovým prevodom v zmysle povolenia č. 11/2011/ROC TT.
Na účet Slovenskej pošty sa zasielajú finančné prostriedky (zálohy), z ktorých sa potom hradí
poštovné prostredníctvom výplatného a zúčtovacieho lístku. Výplatný a zúčtovací lístok sa
čísluje každý mesiac zvlášť a prikladá sa k vyúčtovacej faktúre.

5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu
Vo VÚB, OTP, v Primabanke.
5.7. Geometrické plány

3 200 eur

2 000 eur

Položka bola určená odhadom, podľa skúseností z predchádzajúcich období. (V prípade jej
nedostatočnosti včas požiadame o jej úpravu). Z položky sú spravidla uhrádzané náklady na:
- polohopisné a výškopisné zamerania – ako podklad pre projektanta k vypracovaniu projektovej
dokumentácie stavby
- geometrické plány na zameranie dohotovených stavieb
- geometrické plány ku kúpno-predajným zmluvám, k zmluvám o vecnom bremene,
k majetkovému vysporiadaniu, ...,
Momentálne známe potreby na čerpanie prostriedkov z položky:
- geometrický plán dohotovenej stavby „Zriadenie chodníka pri ceste III/5132“ (úsek medzi
zástavbou na Hlohoveckej ceste a lokalitou Novopold)- ako jeden z dokladov ku kolaudácii stavby
- výškopisné a polohopisné zameranie trasy chodníka od lokality Novopold po autobusovú
zástavku pri ceste II/513 (pred čerpacou stanicou Slovnaft) - podklad na vypracovanie
projektovej dokumentácie (pre potreby projektanta)
- geometrický plán časti pozemku parc. č. 2-2612/2 vo vlastníctve p. Urminského (cca 170 m2) ako
príloha ku kúpnej zmluve (účel je uvedený nižšie - v pol. rozpočtu č. 12.2.1). Presná výmera bude
vymedzená po skončení výberu staveniska – po obdržaní vyjadrení od správcu cesty a Okresného
úradu, odboru dopravy a pozemných komunikácií so sídlom v Trnave.

5.8. Posudky, expertízy a revízne správy

7 000 eur

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, odborné prehliadky a odborné
skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, revízie prenosných hasiacich prístrojov, kontroly

komína, odborné prehliadky a odborné skúšky poplachového systému (mestský úrad, knižnica),
odborné prehliadky a skúšky tlakového zariadenia v nafukovacej športovej hale. Položka zahŕňa
taktiež vykonanie funkčnej skúšky 3x ročne, vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky
1x ročne a vykonané opravy na kamerovom systéme.
5.9. Verejné obstarávanie

3 000 eur

Položka vytvorená na externé verejné obstarávanie – súťaž návrhov na budovu kina Osveta.
5.10.

Projektová dokumentácia

28 000 eur

Položka bola určená odhadom. Momentálne známe potreby na čerpanie finančných prostriedkov
z položky:
- vypracovanie investičného zámeru, ktorý bude využitý na výber staveniska a následne na
vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie na úrovni realizačného
projektu na pokračovanie chodníka od lokality Novopold (od ulice E. Pauloviča) po autobusovú
zástavku pri ceste II/513;
- vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie na stavbu novej budovy MSU
a rekonštrukcie terajšej budovy na knižnicu a jej ďalšie zatiaľ presne neurčené využitie – po
úspešnom priamom rokovacom konaní s tvorcom víťazného návrhu zo súťaže návrhov:
- dopracovanie súťažného návrhu formou štúdie;
- vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie;
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie;
- vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby;
- výkon autorského dozoru pri realizácii stavby.

5.11.

Zmena ÚP

2 700 eur

Finančné prostriedky z položky budú čerpané na plánovanú zmenu územnoplánovacej
dokumentácie. Keďže v roku 2014 bola vyplatená iba zálohová platba Ing. Krupovej vo výške 900
€ (čo je menej ako sme predpokladali), bude potrebné položku pri najbližších zmenách rozpočtu
navýšiť o 3300 €.

Program 6: Šport
6.1. Futbalové ihrisko a šatne

41 900 eur

6.1.1. Správa a údržba
Materiál nevyhnutný na fungovanie MTK TJ, benzín na kosenie ihriska...

4 700 eur

6.1.2. Energie

30 000 eur

6.1.3. Chránená dielňa

7 200 eur

Mzda dvoch zamestnancov (v MTK TJ) so zdravotným postihnutím vyplácaná aj z príspevku zo
štátneho rozpočtu podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. (Výška príspevku na
jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo v chránenom pracovisku je počítané
podľa § 56 ods. (2) písm. b) zákona č. 5/2004)
6.2. Hala

48 250 eur

6.2.1. Energie
Spotreba plynu v hale, telefónne služby, drobný materiál.

40 000 eur

6.2.2. Mzda
Mzda správcu športovej nafukovacej haly.

8 250 eur

Program 7: Kultúra
7.1 Knižnica

3 700 eur

7.1.1. Prevádzka
2 000 eur
Nákup drobného materiálu a čistiacich potrieb. Dohoda o vykonaní práce na upratovanie
priestorov knižnice.
7.1.2. Nákup nových kníh
1 700 eur
Momentálne knižný fond obsahuje 12 000 knižných jednotiek. V roku 2014 bolo zakúpených
110 kníh.
7.2. Kino

3 500 eur

7.2.1. Prevádzka
3 500 eur
Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky spojené s prevádzkou kina Osveta. Ide o
poplatky: za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodné a stočné, príležitostné a nevyhnutné
opravy.
7.3. Kultúrne podujatia

20 000 eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky spojené s organizovaním jednotlivých
kultúrnych podujatí konaných počas roka. Patria sem komplexné výdavky spojené
s podujatiami, ako sú: tlač plagátov, nákup občerstvenia pre občanov, zabezpečenie cien pri
podujatiach, kde sa súťaží, zabezpečenie ozvučenia, zabezpečenie jednotlivých hudobných
skupín a vhodných pódií na podujatia, ktoré si to vyžadujú; zabezpečenie ľudí, ktorí pomáhajú
pri prípravách, počas priebehu i po skončení podujatí (DHZ Leopoldov, kolektív jedálne pri ZŠ,
členovia miestnych organizácií). Tiež sem patria výdavky spojené s podujatiami, na ktoré
občania nášho mesta vychádzajú mimo mesta Leopoldov – výdavky za autobusovú prepravu
na divadelné predstavenia v rámci Slovenska, ale tiež výdavky za autobusovú prepravu mimo
Slovenska – napr. deň múzeí vo Viedni, vianočné trhy vo Viedni. Mesto Leopoldov organizuje,
po prípade participuje na týchto kultúrnych podujatiach: Novoročný ohňostroj; Detský
karneval pre deti ZŠ Leopoldov; Zájazd na divadelné predstavenie v jarných a jesenných

mesiacoch; Turistický pochod Jalšové – Leopoldov; Stretnutie pri príležitosti oslavy Dňa
matiek; Oslava Medzinárodného dňa detí; Beh mestom Leopoldov; Zájazd na vybrané
kúpaliská v júli a v auguste; Hody v Leopoldove; Súťaž vo varení gulášu; Stretnutie Vráťme
Slovensku harmoniku; Tekvicová slávnosť organizovaná MŠ Leopoldov; Zájazd na Deň múzeí
vo Viedni; Lampiónový sprievod organizovaný MŠ Leopoldov; Zájazd na vianočné trhy vo
Viedni; Privítanie Mikuláša v meste Leopoldov; Vianočná akadémia organizovaná ZŠ
Leopoldov a Vianočné trhy v meste Leopoldov.

7.4. Granty

22 000 eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky, ktoré sú určené na podporu organizácií
pôsobiacich v našom meste formou dotácie resp. finančného príspevku. Dotácie sa poskytujú
organizáciám. Systém dotácií miestnym organizáciám sa riadi podľa platného Všeobecne
záväzného nariadenia č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu
mesta Leopoldov. Mesto Leopoldov v roku 2014 podporilo tieto organizácie s IČO: Mestský
telovýchovný klub Leopoldov, Občianske združenie dôchodcov ŠANEC Leopoldov, Slovenský
zväz telesne postihnutých a zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO Leopoldov,
Slovenský červený kríž Miestny Spolok Leopoldov, Mestský stolnotenisový klub Leopoldov,
Rímskokatolícka cirkev – farnosť Leopoldov, Leopoldovský tenisový klub Leopoldov
Leopoldov LTC, Nohejbalový klub Leopoldov, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č.
66 Hlohovec.
7.5. Publikácia Sta Viator II.

2 500 eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky spojené s vydaním publikácie Sta viator II.,
ktorá je pokračovaním publikácie Sta viator I., ktorá bola vydaná v roku 2009.
7.6. Publikácia Spomienky na starý Leopoldov

2 500 eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky spojené s vydaním publikácie Spomienky na starý
Leopoldov.

Program 8: Bývanie
8.1. Správa bytov

4 000 eur

Prevádzku bytového hospodárstva vykonáva pre Mesto Leopoldov na základe Mandátnej
zmluvy o obstaraní činností súvisiacich s prevádzkou bytového hospodárstva mesta Leopoldov,
uzatvorenej podľa § 556 a nasl. Obchodného zákonníka, uzatvorenej dňa 28. 11. 2007.
mandatár – Leopard s.r.o.
8.2. Údržba bytov
8.2.1. Fond opráv Gojdičova + 8.2.2 Fond opráv Rázusova

27 594 eur
27 594 eur

Fond opráv, prevádzky a údržby (ďalej len fond opráv) sa používa na zabezpečenie údržby
bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov.
Účelom fondu opráv je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby
a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo
k nehnuteľnostiam zaväzuje k tzv. normovanej údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania
nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby. Fond opráv sa tvorí z prostriedkov
získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov. Výšku tvorby fondov opráv
určuje obecné zastupiteľstvo. Výška tvorby sa stanovuje tak, aby fond v plnom rozsahu
postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa
financovanie týka. Výška fondu je stanovená nasledovne:
a) bytový dom na Gojdičovej ulici........0,25 eur/m2/mesiac
b) bytový dom na Rázusovej ulici.........0,25 eur/m2/mesiac
Z fondu údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu
a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových
priestorov. Fondy opráv možno použiť na údržbu domov nájomných bytov, nebytových
priestorov, ako aj na ich reprodukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené
s touto údržbou. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria
predovšetkým pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy,
a to: revíziu prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, revíziu komínov,
domového plynovodu, revíziu elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a pod.

8.3. Splátka úverov

99 286 eur

8.3.1. Splátka úveru + 8.3.3. Splátka úroku
57 393 eur
Bytový dom na Gojdičovej ulici (55 bytových jednotiek) sa platí z nájomného vo výške 4754,47
eur mesačne istina + úrok.
8.3.2. Splátka úveru + 8.3.4. Splátka úroku
41 893 eur
Bytový dom na Rázusovej ulici (38 bytových jednotiek) sa platí z nájomného vo výške 3446,30
eur mesačne istina + úrok.

Program 9: Sociálne služby
9.1. Jednorazové dávky starým občanom
V zmysle VZN 87/2012 čl. 1.

2 800 eur

9.2. Sociálna pomoc rodinám v hmotnej núdzi
V zmysle VZN 87/2012.

1 500 eur

9.3. Opatrovateľská služba

19 500 eur

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu svojim odkázaným občanom prostredníctvom 3
opatrovateliek, ktoré opatrujú 14 občanov.
Táto položka obsahuje mzdy a odvody
opatrovateliek.
9.4. Rodinné prídavky

0 eur

V prípade, že ÚPSVaR Piešťany rozhodne o odňatí rodinných príspevkov z vážnych dôvodov,
ustanoví Mesto Leopoldov ako osobitného príjemcu tejto dávky. Mesto nikdy vopred nevie, či
sa takýto prípad vyskytne a na aký dlhý čas. Táto položka potom obsahuje rodinné prídavky,
ktoré mesto vyplatí rodičom prostredníctvom dokladu o kúpe nevyhnutných potrieb pre dieťa
do 16 rokov.

Program 10: Vzdelávanie
10.1. Základná škola

694 037 eur

10.1.1. Prenesené kompetencie
512 157 eur
Podľa § 6 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Finančné
prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy prideľuje mestu
Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja. Finančné prostriedky
pre mesto na kalendárny rok sa určia ako súčin počtu žiakov v ZŠ podľa stavu k 15.9.
predchádzajúceho kalendárneho roka a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka.
Výšku sumy na žiaka určuje ministerstvo a zverejňuje každoročne na svojom webovom sídle.
10.1.2. Originálne kompetencie – školská jedáleň
68 410 eur
Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek
základnej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 102/2014 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov.
10.1.3. Originálne kompetencie – školský klub
39 970 eur
Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek
základnej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 102/2014 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov.
10.1.4. Výdavky škôl z vlastných príjmov
12 500 eur
Príjmy vzniknuté činnosťou školy, školského klubu detí a školskej jedálne sa zvyčajne
používajú na porevízne opravy a pravidelnú údržbu budov, nákup kníh, učebných pomôcok.
10.1.5. Oprava podhľadu v školskej jedálni
25 000 eur
Výmena podhľadu v ŠJ a v kuchyni vrátane opravy elektroinštalácie a výmeny svietidiel –
požiadavka vyplýva z revíznej správy (§ 6 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z.z. zákon o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle

§ 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

10.1.6. Oprava podláh v triedach a chodbách
16 000 eur
V 2 triedach a časti chodby v prístavbe školy na poschodí ( § 6 ods. 13 zákona č. 596/2003
Z.z. zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

10.1.7. Nákup konvektomatu
10.1.8. Elektrický varný kotol
Nákup elektrického varného kotla bude realizovaný v roku 2016.

10 000 eur
0 eur

10.1.9. Kamerový systém
Zriadenie kamerového systému sa očakáva v r. 2016.

0 eur

10.1.10. Strava a školské potreby
Príspevok od úradu prácu na stravu a školské potreby detí rodičov v hmotnej núdzi.

0 eur

10.1.11. Záujmová činnosť detí
10 000 eur
Na škole pracuje 17 záujmových útvarov. Podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. sa zmenil
spôsob prideľovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie nie podľa počtu detí
v CVČ, ale podľa počtu detí v obci do 15 rokov veku. Obec prideľuje z originálnych
kompetencií fin. prostriedky na záujmové vzdelávanie.

10. 2. Materská škola

223 000 eur

10.2.1. Prenesené kompetencie
5 000 eur
Príspevok pre 5-ročné deti, ktoré poskytuje materskej škole prostredníctvom mesta okresný
úrad, odbor školstva v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl
a školských zariadení býva použitý na učebné pomôcky, výtvarný, pracovný materiál.
10.2.2. Originálne kompetencie
208 000 eur
Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa požiadaviek
základnej školy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 102/2014 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so
sídlom na území mesta Leopoldov.
10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov
6 000 eur
MŠ vyberá školné za deti, ktoré je následne použité na vybavenie telocvične – náradie, náčinie,
opravy, úpravy, vybavenie kuchyne, učebné pomôcky, knihy.

10.2.4. Oprava dverí
Bezpečnostné dvere do riaditeľne a výmena 1 ks dverí v interiéri, vo vchode.
10.2.5. Vybavenie školského dvora
Výmena starých preliezok, dopravné ihrisko.
10.3. Záujmové vzdelávanie detí

1 000 eur

2 900 eur
0 eur

Podľa § 6 ods. (12) písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. poskytuje obec finančné prostriedky na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v
cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia
15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce. Mesto zatiaľ na základe žiadosti poskytuje
tieto finančné prostriedky na deti s trvalým pobytom v Leopoldove navštevujúce CVČ Dúha
(Hlohovec).

Program 11: Služby občanom
11.1. Matrika

0 eur

Matričná činnosť je prenesený výkon štátnej správy na tento úsek. Financuje ju dotáciou zo
štátneho rozpočtu, pravidelnými mesačnými platbami, podľa rozpisu zverejneného na svojom
portáli. Ku dnešnému dňu ešte dotačná politika na rok 2015 nebola zverejnená.
11.2. Spoločný obecný úrad

7 800 eur

11.2.1.Príspevok
7 800 eur
Na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1. 4. 2003. Predmetom
zmluvy je zriadenie spoločného obecného úradu za na zabezpečovanie výkonu úloh štátnej
správy zverených:
- Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
- Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
- Zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
- Zákonom č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších
predpisov
- Zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení – opatrovateľská služba
- Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
- Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky
- Zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
- Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Zákonom č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami
11.2.2.Stavebný úrad + životné prostredie

0 eur

Podľa zákona č. 473/2013 o štátnom rozpočte na rok 2014 a zák. č. 523/2004 o rozpočtových
pravidlách verejnej správy – bežný transfér na zabezpečovanie činnosti preneseného výkonu
štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a starostlivosti o životné prostredie.

11.3. Informačné médiá
11.3.1.Rozhlas
Položka vytvorená za účelom prípadných opráv na rozhlase v meste.
11.4. Obrady

1 500 eur
1 500 eur

320 eur

11.4.1.Kvety, obrady, ošatenie
Účinkujúci pri občianskych obradoch sobáš a úmrtie sú odmeňovaní z tejto položky. Ďalej sa
z nej uhrádzajú kvety na tieto akcie a práca na pamätnej knihe.
11.5. Voľby

0 eur

Program 12: Komunikácie a rekonštrukcie budov
12.1. Miestne komunikácie
12.1.1. Zimná údržba
Odhŕňanie a posyp miestnych komunikácii. Nákup posypového materiálu.

18 859 eur
9 859 eur

12.1.2. Terénne úpravy
9 000 eur
Položka zatiaľ nemá konkrétne určenie. Zaraďujeme ju do rozpočtu každý rok a financujeme z nej
spravidla vysprávky výtlkov na miestnych komunikáciách, terénne úpravy, prácu UNC, ..., podľa
požiadaviek občanov a potrieb, ktoré nastanú v priebehu roka.
12.2. Výstavba MK

136 000 eur

12.2.1. Chodník Šulekovo
50 000 eur
Položka je určená na samotnú realizáciu stavby chodníka – trasa od lokality Novopold/Ulica E.
Pauloviča v súbehu s cestou III/5132 po autobusovú zástavku pri ceste II/513 (nachádzajúca sa
pred čerpacou stanicou Slovnaft).
Cena stavby bola určená hrubým odhadom, nakoľko momentálne sme iba v začiatkoch riešenia
problematiky:
- v štádiu výberu staveniska, keďže chodník bude pri ceste III/5132 a pri ceste II/513, ktoré nie sú
miestnymi komunikáciami (vlastník VÚC; správca Správa a údržba ciest TTSKK so sídlom v Trnave)
a stavba nebude v zastavanom území mesta, takže až po ujasnení priestorovej polohy chodníka
a zistení podmienok dotknutých účastníkov konania, budeme vedieť presný záber a rozsah stavby
a následne konkrétnejšiu výšku stavebného nákladu;

- navyše pozemky nie sú v našom vlastníctve (časť pozemkov je v správe Slovenského
pozemkového fondu so sídlom v Bratislave a časť pozemku patrí p. Urminskému a časť pozemkov
pri ceste II/513 patrí drobným vlastníkom), takže najskôr ich musíme získať (od pozemkového
fondu vybavením bezplatného prevodu z titulu budovania verejno-prospešnej stavby, čo nebude
jednoduché a od p. Urminského a ostatných drobných vlastníkov kúpou). Kúpna cena bola s p.
Urminským dohodnutá a odsúhlasená MZ v minulom roku, zatiaľ však nevieme presný záber
v m2, preto sa kúpa ešte neuskutočnila), Drobných vlastníkov pri ceste II/513 musíme osloviť
a dohodnúť kúpnu cenu. Čakáme na výmery záberu cudzích pozemkov od projektanta.
(poznámka: cena za všetky potrebné práce geodeta a cena za projektové práce je zahrnutá
v iných položkách rozpočtu)
12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca časť C
86 000 eur
V cene je zahrnutá realizácia stavby v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, stavebného
povolenia a zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom a so stavbou spojené súvisiace náklady.
Rozsah stavby:
Úprava pozdĺž Gucmanovej ulice – zriadenie súvislého chodníka od jestvujúcich peších plôch na
námestí s ukončením pri cestnom moste z betónovej dlažby. V prevej časti bude chodník
z betónovej dlažby 37,5/25 cm lávovosivej, uloženej do žulových obrubníčkov osadených do
betónovej opory (jednotná dlažba i jej osadenie ako na Námestí sv. Ignáca). Rovnakú
konštrukčnú úpravu má aj prepojovací chodník v parkovej časti, vedúci od námestia po
komunikáciu na Hollého ulici. Druhá časť chodníka na Gucmanovej ulici (za odbočkou do Hollého
ulice) po mostík, bude z betónovej dlažby 30/20 červenej farby, uloženej do betónových
parkových obrubníkov. Pozdĺž časti cesty bude zriadený odstavný parkovací pás z betónovej
drenážnej dlažby, ktorá bude z jednej strany ohraničená cestným obrubníkom a pri ceste
prídlažbou z betónových tvárnic. Úprava časti Hollého ulice – rekonštrukcia miestnej komunikácie
od odbočenia z Gucmanovej ulice v dĺžke 60,23 m (obojsmerná cesta), s odvedením vôd do parku
a zriadenie vjazdov do rodinných domov z betónovej dlažby 30/20 cm. Podrobný rozsah prác je
vymedzený v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Poznámka: Stavebný náklad v položke rozpočtu počíta s rekonštrukciou NN (zrušenie podperných
betónových stĺpov a následné zriadenie zemných rozvodov, rozpojovacích skríň a zemných
prípojok a domových skriniek k rodinným domom), zriadením verejného osvetlenia
(s predpokladaným nákladom 40 970,78 € vrátane DPH podľa výpočtu od projektanta)
a zriadením miestneho rozhlasu (náklad na rozhlas je v samostatnej položke), pričom vlastník NN
rozvodov sa vyjadril, že ak dodržíme nimi vymedzené prísne zmluvné podmienky a zrealizuje to
nimi odsúhlasená firma tak budú so stavbou súhlasiť, avšak keďže ide o nami vyvolanú investíciu,
musíme celý investičný náklad s touto stavbou spojený znášať z prostriedkov mesta (a potom im
to samozrejme perfektne podľa ich podmienok zrealizované a skolaudované odovzdať.
Argument, že im tým zhodnotíme majetok a tak by mohli na stavbu prispieť ich nezaujíma).

12.3. Rekonštrukcia budov

270 000 eur

12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ
250 000 eur
Štartovacia položka na stavbu novej budovy a rekonštrukciu terajšej budovy mestského úradu.

Predpokladané čerpanie – v súlade s plánom organizácie výstavby, ktorý bude súčasťou
projektovej dokumentácie stavby v prepojení na naše finančné možnosti.
12.3.2. Rekonštrukcia kina
20 000 eur
Položka zatiaľ nemá konkrétne určenie. Je ponechané na stanovisku MZ ako s ňou naložiť - môže
byť napr. štartovacou položkou na súťaž návrhov a následné vypracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukcie budovy na vopred určený účel.
(Poznámka: malo by sa však najskôr počkať ako dopadne projekt „ŽSR, elektrifikácia
a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany“, ktorý v jednej časti pojednáva o tom, že
budova kina je určená na zbúranie s plánovanou realizáciou zámeru v roku 2018 - 2020).

12.3.3. Rekonštrukcia budovy na Štúrovej ulici
- bývalá policajná budova, ktorá bude v budúcnosti vyžadovať rekonštrukciu.
12.4. Dopravné značenie

0 eur

2 000 eur

Položka bola určená odhadom. Bude použitá na kúpu a montáž cestného zrkadla na križovatku
ulíc Kukučínova a Hviezdoslavova (je neprehľadná, výhľadu bránia dva betónové elektrárenské
stĺpy umiestnené rovno v križovatke (na Hviezdoslavovej ul., v smere od cintorína) a na výmenu
poškodených dopravných značiek, stĺpikov, cestných zrkadiel, spomaľovačov ..., priebežne podľa
potreby.

Program 13: Propagácia a marketing
13.1. Členské príspevky

2 500 eur

Mesto Leopoldov je členom v nasledovných organizáciách: Združenie miest a obcí – región JE
Jaslovské Bohunice, Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum
Trnava, Únia miest, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
13.2. Regionálne vzťahy

1 100 eur

Mesto Leopoldov má v súčasnom období tri družobné mestá:
- Fertoszentmiklós (Maďarsko),
- Kuřim (ČR)
- Pivnice (Srbsko)
13.3. Kronika mesta

650 eur

V položke je zahrnutá mzda kronikárky mesta na základe dohody o vykonaní práce, ktorá je
vyplácaná 1x ročne.
13.4. Časopis

10 370 eur

13.4.1. Tlač
Zmluva o tlači časopisu Leopoldov.

5 000 eur

13.4.2. Autorská činnosť
Zmluva o autorskej príprave časopisu Leopoldov.

5 370 eur

13.5. Informačné letáky a propagačné materiály
Propagácia mesta a spravovanie webovej stránky mesta.

1 100 eur

13.6. Reprezentačné výdavky

8 450 eur

13.6.1. Reprezentačné výdavky – MsÚ
3 500 eur
Definované v § 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s
majetkom štátu, ktorý mesto užíva.
13.6.2. Reprezentačné výdavky – miestne záujmové organizácie
2 950 eur
Finančný príspevok vyplácaný podľa VZN č. 91/2013 miestnym záujmovým organizáciám,
ktoré nie sú držiteľmi IČO: NS Skarabeus, Rehabilitačné cvičenia ľudí postihnutých
civilizačnými ochoreniami, Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu a Neregistrovaných
stolných tenistov.

13.6.3. Novoročná recepcia
2 000 eur
Výdavky súvisiace so zabezpečením novoročnej recepcie, ktorá sa konala dňa 9. 1. 2015.
13.7. Jazdecký klub Oklahoma

1 700 eur

Táto položka rozpočtu je vyčlenená na výdavky, ktoré majú za cieľ podporiť prevádzku, činnosť
a udržanie Leopoldovského jazdeckého oddielu Oklahoma. Členovia tohto oddielu spolu
so svojimi koňmi spestrujú program niektorých podujatí konaných v meste Leopoldov (oslava
Medzinárodného dňa detí, privítanie Mikuláša) a v areáli Leopoldovského jazdeckého oddielu
Oklahoma v rámci PD Červeník bývajú organizované rôzne podujatia: Deň otvorených dverí
začiatkom mája, Parkúrové preteky o Cenu primátora mesta Leopoldov a i.

