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Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove 

konaného dňa 23. 2. 2015 
 

 

  

Zapisovateľka:         Marieta Patajová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

                                    

                                                                     

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 23. 2. 2015 otvorila a viedla  

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

 

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

v programe zaradiť bod 8 b) Informácia o projekte – dátové centrum obcí a miest za bod 3) Voľba 

návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a následné prečíslovanie ostatných bodov. 

 

Hlasovanie za navrhovanú zmenu programu. 

Za          11 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

proti         0 

zdržali sa 0. 

 

Program zasadnutia MZ dňa 23.2.2015: 

2. Kontrola prijatých uznesení. 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 

4. Rôzne:  

      b) Informácia o projekte – dátové centrum obcí a miest.  

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

6. Vyhodnotenie grantovej pomoci mesta, prerokovanie nových žiadostí. 

7. Úprava rozpočtu: 

    a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 1 zo dňa 19. 1. 2015. 

    b) Rozpočtové opatrenie č. 2. 

8. Návrh na zmenu – Územného plánu Mesta Leopoldov. 

9. Rôzne: 

    a) Pridelenie nájomného bytu. 

    c) Informácia o projekte – Mestský úrad Leopoldov. 

    d) Informácia o činnosti komisií. 

10. Diskusia. 

11. Záver.                        

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 23. 2. 2015 so zmenou v programe – zaradenie bodu 8b) za bod 3) 

a následné prečíslovanie ostatných bodov. 

Hlasovanie: za           11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0.                                               
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2. Kontrola prijatých uznesení 

- informovala hlavná kontrolórka mesta (viď príloha č. 1). 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia MZ dňa 16. 1. 2015. 

Hlasovanie: za           11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Primátorka mesta navrhla členov návrhovej komisie v zložení:  

JUDr. Milan Gavorník 

Mgr. Jozef Krilek 

Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Milan Gavorník 

                                                Mgr. Jozef Krilek 

                                        Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková. 

Hlasovanie: za           10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 1 (Slováková). 

 

Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice Ing. Arch. Mateja Jančára a Pavla Zlámalu. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Určenie overovateľov zápisnice: Ing. Arch. Matej Jančár 

                                       Pavel Zlámala.                                                     

Hlasovanie: za           11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

 

4. Rôzne:  

b) Informácia o projekte – dátové centrum obcí a miest 

Primátorka mesta privítala zástupcu združenia DEUS Ing. Rudolfa Horvátha a udelila mu slovo. 

 

Ing. Rudolf Horváth informoval o elektronických službách v samospráve (viď príloha č. 2). 

- v zmysle zákona č. 305/2013 o e-Governmente vyplýva obciam a mestám povinnosť vykonávať 

verejnú moc elektronicky. Čo znamená, že od 1. 11. 2016 budú obce a mestá povinné prijímať,  

vybavovať a odpovedať elektronickou formou. Elektronická forma nie je email, znamená výmenu 

elektronických dokumentov, ktoré sú relevantné z  hľadiska  úradného použitia.  

Ministerstvo financií a ZMOS vytvorili združenie DEUS, ktoré realizuje projekt DECOM – Dátové 

centrum obcí a miest, ktoré v tomto smere pomáha. Projekt je schopný pokryť zhruba 1200 obcí na 

Slovensku okrem Bratislavského kraja a mimo väčších miest (záber je do 20.000 obyvateľov 

smerom dolu). Na to, aby sa dal realizovať projekt DECOM, potrebuje mať združenie prístup na 

určitú agendu samosprávy. Jednou z nich sú aj dane a poplatky. Pre mesto Leopoldov túto agendu 
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pokrýva informačný systém (ISO), ktorého dodávateľom je spol. Trimel. Spol. Trimel je 

dodávateľom pre Bratislavský kraj. Obce z Bratislavského kraja sa do tohto projektu nemôžu zatiaľ 

zapojiť, preto sa spol. Trimel rozhodla, že nebude investovať do svojho informačného systému 

a teda sa nebude prepájať s dátovým centrom. Ak má mesto Leopoldov záujem zapojiť sa do 

projektu bude musieť zmeniť informačný systém. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu spol. Deus Bratislava – Dátové centrum obcí a miest. 

Hlasovanie: za           11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

- informovala hlavná kontrolórka mesta (viď príloha č. 3). 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015.   

Hlasovanie: za           11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

 

6. Vyhodnotenie grantovej pomoci mesta, prerokovanie nových žiadostí 

- informovala Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková (viď príloha č. 13). 

- Červený kríž žiadosť o dotáciu neposlal ani po viacerých urgenciách. Z toho dôvodu im dotácia na 

rok 2015 nebola pridelená. 

 

JUDr. Milan Gavorník – upozornil na NS Skarabeus. O činnosti tejto skupiny nie je nič počuť. 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – NS Skarabeus funguje už cca 10 rokov, má rozbehnutý jeden 

projekt – prácu s mládežou. Na tento projekt dostali dotáciu z IUVENTY a mesto sa zaviazalo, že 

bude prispievať na tento projekt. Projektu sa zúčastnili viacerí poslanci MZ. Napríklad jedno zo 

stretnutí bolo v reštaurácii pranier a bolo venované mládeži a samospráve. Viackrát sa o NS 

Skarabeus písalo v časopise Leopoldov. Takže nie je pravda, že o tejto NS nie je nič počuť.   

 

Primátorka mesta prečítala návrh rozdelenia finančných prostriedkov vo výške 23.700,- eur pre 

miestne organizácie: 

Organizácie s IČO: 

Mestský telovýchovný klub Leopoldov                                    13.900,- eur            

Občianske združenie dôchodcov Šanec                                      2.650,- eur                                                 

ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov                                     1.300,- eur 

Mestský stolnotenisový klub Leopoldov                                     1.500,- eur 

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Leopoldov                             1.000,- eur 

Leopoldovský tenisový klub LTC LEO 800,- eur 

Nohejbalový klub Leopoldov 700,- eur 

Únia nevidiacich a slabozrakých 150,- eur 

Leopoldovský jazdecký klub Oklahoma                                      1.000,- eur 

Detské opatrovateľské centrum Slniečko                                        700,- eur.    
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Organizácie bez IČO: 

Rehabilitačné cvičenia 200,- eur 

Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu 200,- eur 

Neregistrovaní stolní tenisti 200,- eur 

NS Skarabeus 750,- eur 

Joga pre zdravie 150,- eur. 

 

JUDr. Gavorník – uviedol, že Únia nevidiacich a slabozrakých  má sídlo v Hlohovci. Bude mesto 

prispievať len organizáciám na území Leopoldova alebo aj iným? 

 

Primátorka mesta – uviedla, že podľa § 2 VZN č. 91/2013, ktorým sa poskytujú dotácie a finančné 

príspevky z rozpočtu mesta Leopoldov, je dotácia definovaná ako nenávratne poskytnuté finančné 

prostriedky  z rozpočtu mesta PO a FO – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, 

verejnoprospešných služieb (účelov) vykonávaných na území mesta alebo poskytovaných 

v prospech obyvateľov mesta. V Únii nevidiacich a slabozrakých sú členmi aj obyvatelia mesta 

Leopoldov. 

 

Ing. Róbert Gergič - upozornil, že výška príspevku je dlhé roky stále na rovnakej úrovni. Šport je 

v meste Leopoldov poddimenzovaný, je potrebné venovať športu jedno zasadnutie MZ 

a porozprávať sa o potrebách, o možnosti mesta a výšku príspevku navýšiť. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:  

Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2015 v súlade s VZN č. 

91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne: 

Rehabilitačné cvičenia 200,- eur 

Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu 200,- eur 

Neregistrovaní stolní tenisti 200,- eur 

NS Skarabeus 750,- eur 

Joga pre zdravie 150,- eur. 

Hlasovanie: za           11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:  

Mestský telovýchovný klub Leopoldov                                    13.900,- eur            

Občianske združenie dôchodcov Šanec                                      2.650,- eur                                                 

ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov                                     1.300,- eur 

Mestský stolnotenisový klub Leopoldov                                     1.500,- eur 

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Leopoldov                             1.000,- eur 

Leopoldovský tenisový klub LTC LEO 800,- eur 

Nohejbalový klub Leopoldov 700,- eur 

Únia nevidiacich a slabozrakých 150,- eur 

Leopoldovský jazdecký klub Oklahoma                                      1.000,- eur 

Detské opatrovateľské centrum Slniečko                                        700,- eur.    

Hlasovanie: za           11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 
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7. Úprava rozpočtu: 

a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 1 zo dňa 19. 1. 2015 

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

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:  

Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 1/2015 zo dňa 19.1.2015. 

Hlasovanie: za           10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (nebola prítomná Slováková). 

 

b) Rozpočtové opatrenie č. 2 

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

 

Mgr. Jozef Krilek prečítal stanovisko - odporúčania finančnej komisie k nasledovným položkám 

rozpočtu (viď príloha č. 6):  

 

Príjmová časť: 

3. Zostatok z min. roka – Transfer na predĺženie verej. vodovodu – Dlhá ul........ + 4.401,- eur 

Výdavková časť: 

12.1.3. Predĺženie verejného vodovodu – Dlhá ul./VZ/ .............. + 5.600,- eur  

 

Stanovisko finančnej komisie: odporúča MZ, aby predĺženie verejného vodovodu bolo v plnej miere 

financované stavebníkmi, keďže boli vopred informovaní o tom, že v uvedenej lokalite nie sú 

inžinierske siete. Po výbere realizátora stavby vyčísliť presnú výšku rozdielu medzi už poukázanými 

prostriedkami (na účte mesta bolo pripísaných 4.400,67 eur) a víťaznou ponukou. Následne žiadať 

od stavebníkov doplatenie rozdielu ešte pred začatím prác.   

 

Primátorka mesta – uviedla, že stavebníci síce vedeli, že mesto neplánuje v tejto lokalite 

vybudovanie inžinierskych sietí, ale pri snahe zriadiť si verejný vodovod narazili na problém, že 

nikto s nimi v tejto veci nechce komunikovať. TAVOS sa vyjadril, že ohľadne vodovodu bude 

komunikovať len s mestom Leopoldov. Na základe tohto mesto pristúpilo na to, že zhotoviteľom 

stavby bude Mesto Leopoldov s tým, že stavebníci si náklady súvisiace s vybudovaním vodovodu 

uhradia sami. Mesto sa bude podieľať na financovaní sumou 1.000,- eur (vecné bremeno). 

Stavebníci však predpokladanú hodnotu vybudovania vodovodu značne podcenili. Skutočná suma 

sa vyšplhala na dvojnásobok. Je na MZ či sa rozhodne týmto stavebníkom prispieť sumou 5.600,- 

eur na vybudovanie vodovodu, alebo si to budú hradiť sami stavebníci a fin. prostriedky, ktoré 

vložili na účet mesta vo výške 4.401,- eur im budú vrátené. 

 

Ing. Róbert Gergič – uviedol, že pokiaľ mesto nemá vypracovanú koncepciu na rozvoj územia, 

doporučuje, aby si stavebníci poriešili sami pitnú vodu, napríklad studňami.  

 

Primátorka mesta – si nemyslí, že v meste Leopoldov sú kvalitné spodné vody a preto doporučuje 

podporiť výstavbu verejného vodovodu na Dlhej ul.  

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na predĺženie verejného vodovodu na Dlhej 

ul. vo výške 5.600,- eur.  

Hlasovanie: za             0 

                    proti         8 (Gavorník, , Hladký, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková,  Zlámala)                              

                    zdržali sa 2 (Gergič, Jančár). 
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Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Odišla Mgr. Renáta Miklošová o 17:43 h. 

 

2.2.3. Rozšírenie kamerového systému/VZ/..........................+ 19.200,- eur 

 

Stanovisko finančnej komisie: MV SR poskytlo dotáciu vo výške 29.000,- eur, minimálna 

spoluúčasť mesta je 20 % čo je 5.800,- eur. Celková investícia ja 36.250,- eur. Komisia odporúča 

prerokovanie na MZ, keďže nemá dostatok potrebných informácií o ponukách pre navrhované 

rozšírenie kamerového systému. 

 

Primátorka mesta informovala: na vypracovanie PD, aby mesto mohlo zadať zákazku cez Úrad pre 

verejné obstarávanie, potrebujeme výkaz-výmer, ktorý pošleme uchádzačom a na  základe toho nám 

vypracujú cenovú ponuku. Dve úplne odlišné firmy požadovali sumu za vypracovanie PD vo výške 

3.200,- eur a 3.100 eur. Z toho dôvodu sme upustili od vypracovania PD a mesto bude žiadať len 

výkaz-výmer alebo nejakú štúdiu, ktorá nám pomôže vysúťažiť dodávateľa. Vízia umiestnenia 

kamier je: dve statické kamery (otočná kamera má zmysel vtedy, ak je pri nej stála služba) na stĺpe 

VO pri starom cintoríne (monitoring starého  cintorína a Hlohovskej cesty), 2 x 2 statické kamery 

pri železničnej stanici (pred žel. stanicou na ostrovčeku bude monitorovať Nádražnú a Gojdičovu 

ul., ďalšie budú monitorovať Štúrovu ul. a predstaničný priestor), jedna kamera  bude umiestnená na 

budove bývalej polície na Štúrovej ul., jedna kamera v areály MŠ, jedna kamera pri merači rýchlosti 

na Nám. Sv. Ignáca (v zelenom ostrovčeku pred bývalou pizzeriou). Na Nám. Sv. Ignáca bude 

potrebné osadiť stĺp VO na ktorom bude umiestnená aj kamera. Koľko kamier bude v skutočnosti 

osadených záleží od finančných prostriedkov.   

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:  

Zníženie finančných prostriedkov alokovaných v projekte 2.2.3. Rozšírenie kamerového systému  - 

vlastné zdroje o sumu 9.950,- eur v návrhu rozpočtového opatrenia č. 2/2015. 

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

                    proti         1 (Gergič) 

                    zdržali sa 0.  

 

5.11. Zmena územného plánu ........................ + 3.300,- eur 

 

Stanovisko finančnej komisia: komisia odporúča, na základe predloženého materiálu s názvom 

„Územný plán Mesta Leopoldov-návrh na zmenu“ ako aj ďalších, už skôr navrhovaných zmien ÚP, 

MZ navýšiť výdavok na tomto podprograme. 

 

10.1.12. ZŠ – bežné výdavky............................ + 30.000,- eur 

- riaditeľka ZŠ v Leopoldove požiadala o schválenie fin. prostriedkov v položke originálne 

kompetencie na rok 2015 sumu 30.000,- eur, ktorá bude použitá na bežné výdavky  (tovary 

a služby) (viď príloha č. 7). 

 

Stanovisko finančnej komisie: podľa komisie je žiadosť neúplná, je potrebné predložiť detailné 

využitie požadovaných prostriedkov. Po obdržaní detailných informácií, bude finančná komisia 

opätovne posudzovať spomenutú žiadosť. Do tej doby neodporúča MZ navýšiť výdavky na tomto 

podprograme o požadovaných 30.000,- eur. 
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:  

Vylúčenie prvku 10.1.12 ZŠ – bežné výdavky z návrhu rozpočtového opatrenia č. 2/2015 vo výške 

30.000,- eur. 

Hlasovanie: za           10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková,  Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

10.3. Záujmové vzdelávanie detí/VZ/............................1.454,- eur 

- žiadosť CVČ Dúha Hlohovec o príspevok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na 

území mesta Leopoldov vo výške 1.453,20 eur za rok. CVČ Dúha navštevuje 20 detí z Leopoldova. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:  

MZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s  § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na záujmové vzdelávanie detí s 

trvalým pobytom na území mesta Leopoldov v Centre voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01  

Hlohovec vo výške 72,66 eur ročne na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste 

Leopoldov priloženého k Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta zo dňa 20. 01. 2015. Spolu na 20 detí 

s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov vo výške 1 453,20 eur za rok. 

Hlasovanie: za           10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková,  Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

7.4. Granty ...................................................... + 1.700,- eur 

13.7. Jazdecký klub Oklahoma ....................... – 1.700,- eur 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia na základe informácie od komisie kultúry, športu, mládeže, 

rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania odporúča MZ zrušenie rozpočtového 

podprogramu 13.7. Jazdecký klub Oklahoma a presun finančných prostriedkov do rozpočtového 

podprogramu 7.4. Granty. Komisia zároveň odporúča MZ navýšenie podprogramu 7.4. Granty 

o 1.700,- eur, celková výška výdavkov na spomenutom podprograme bude 23.700,- eur. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015: 
  

 

PRÍJMY 

Rozpočet pred 

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné príjmy 2 313 071 + 148 504 2 461 575 

1. Výnos dane z príjmov územ. Samosprávy 

22. Manipulačný poplatok – smetné nádoby 

35. Dotácia na výkon matrík 

38. Dotácia chránená dielňa 

39. Dotácia na činnosť stavebného úradu 

44. Transfer na registratúru obyvateľstva 

48. Dotácia na voľby 

750 500 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 132 991 

- 100 

+ 4950 

+4000 

+ 4020 

+ 1363 

+ 1280 

883 491 

0 

3950 

4000 

3020 

1363 

1280 

Kapitálové príjmy 0 + 75 581 75 581 

3. Dotácia – rekonštrukcia mostíka na Troláskoch 0 + 75 581 75 581 

Finančné operácie príjmové  153 756 + 33 401 187 157 
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2. Zostatok z min. roka – Dotácia na kamery MV SR 0 + 29 000 29 000 

3. Zostatok z min. roka – Transfer na predĺženie 

verejného vodovodu – Dlhá ul. 

0 +4401 4401 

Príjmy spolu 2 466 827 +257 486 2 724 313 

  

 

VÝDAVKY 

 

 Rozpočet pred 

rozpočtovým 

opatrením  v € 

Zmena 

v € 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné výdavky Zdroj* 1 946 578 + 55 054 2 001 632 

1.1.3. Mzdy MsÚ 

1.1.5. Mzda kontrolór 

1.2.7. Služby technika BOZP a PO, PZS 

1.2.8. Osobné ochranné pracovné prostriedky 

3.6.2. Vrátenie poplatku za známku za psa 

5.2. Audit 

5.3.1. Nákup drobného majetku 

5.3.3. Nákup materiálu a služieb 

5.3.6. Registratúra obyvateľstva 

5.4.2. Plyn 

5.4.5. Údržba ostatných budov vo vl. mesta 

5.9. Verejné obstarávanie 

6.1.3. Chránená dielňa 

6.1.3. Chránená dielňa 

7.1.3. Čitateľské aktivity 

7.4. Granty 

8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j. 

8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j. 

9.3. Opatrovateľská služba 

9.5. Príspevok pri narodení dieťaťa 

10.3. Záujmové vzdelávanie detí 

11.1.Matrika 

11.3.2. Rozhlas na Gucmanovej ul. 

11.2.2. Stavebný úrad + životné prostredie 

11.5. Voľby 

13.7. Jazdecký klub Oklahoma 

VZ 

VZ 

VZ 

VZ 

VZ 

VZ 

VZ 

VZ 

CZ 

VZ 

VZ 

VZ 

VZ 

CZ 

VZ 

VZ 

VZ 

VZ 

VZ 

VZ 

VZ 

CZ 

VZ 

CZ 

CZ 

VZ 

99 500 

2900 

0 

0 

0 

1100 

2200 

6000 

0 

9 000 

0 

3000 

7200 

0 

0 

22 000 

35 393 

9479 

19 500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1700 

+4400 

+1750 

+700 

+1500 

+150 

+1000 

+5000 

-400 

+1363 

+1020 

+1000 

+7660 

+500 

+ 4000 

+ 710 

+ 1700 

- 4217 

-1306 

+12 320 

+2500 

+1454 

+4950 

+3700 

+4020 

+1280 

      -1700  

103 900 

4650 

700 

1500 

150 

2100 

7200 

5600 

1363 

10 020 

1000  

10 660 

7700 

4000 

710 

23 700 

31 176 

8173 

31 820 

2500 

1454 

4950 

3700 

4020 

1280 

0 

Kapitálové výdavky  410 700,00 + 120 510 531 210 

2.2.3. Rozšírenie kamerového systému 

2.2.3. Rozšírenie kamerového systému 

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru 

5.11. Zmena ÚP 

12.1.3. Predĺženie verejného vodovodu – Dlhá ul. 

12.2.3. Rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch 

12.2.3. Rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch 

CZ 

VZ 

VZ 

VZ 

CZ 

VZ 

CZ 

0 

0 

7000 

2700 

0 

0 

0 

+29 000 

+ 9 250 

-5000 

+ 3300 

+4401 

+3978 

75 581 

29 000 

9 250 

2000 

6000 

4401 

3978 

75 581 

Finančné operácie výdavkové  103 199,00 + 4 648 107 847 

8.3.1. Splátka úveru 55 b.j. 

8.3.2. Splátka úveru 38 b.j. 

VZ 

VZ 

22 000 

32 414 

+ 3878 

+ 770 

25 878 

33 184 

Výdavky spolu  2 460 477,00 + 180 212 2 640 689 

* VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj 

Hlasovanie: za           10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková,  Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 
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8. Návrh na zmenu – Územného plánu Mesta Leopoldov 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 8). 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:  

Zaradenie do Zmien a doplnkov územného plánu mesta Leopoldov, zmenu určenia lokality 

Rázusova 1 (oproti bytovým domom na Rázusovej ulici) časť A1 – Nízkopodlažná zástavba, 

rodinné domy – mestské formy) na A 3 – Viacpodlažná zástavba – bytové domy, t. j. na zriadenie 

verejnoprospešných stavieb bytových domov bežného štandardu, štartovacích bytov pre mladé 

rodiny, sociálnych bytov a pod. ako súčasť bytovej politiky mesta. 

Hlasovanie: za           10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:  

Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie  najviac tri roky od 

uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Hlasovanie: za           10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:  

a) Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu mesta 

Leopoldov“ 

- s výškou celkových výdavkov na projekt 4.680,- EUR s DPH, 

- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 3.780,- EUR s DPH, 

- s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom 20 %, to je 756,-EUR s DPH, 

- s požadovanou výškou dotácie 3.024,- EUR s DPH. 

b) Spôsob spolufinancovania projektu – vlastné zdroje  (z rozpočtu mesta). 

Hlasovanie: za           10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

 

9. Rôzne: 

a) Pridelenie nájomného bytu 

- informoval Pavel Zlámala (viď príloha č. 9). 

 

P. Patajová – doplnila informáciu ohľadne p. Chalmovianskeho, ktorý na základe predložených 

dokumentov, spĺňa podmienky stanovené VZN č. 93/2013 o podmienkach prideľovania nájomných 

bytov obstaraných z verejných prostriedkov. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:  

Pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 9 na Rázusovej ulici č. 1491/35 v Leopoldove p. Pavlovi 

Chalmovianskemu, bytom Leopoldov, bez ulice, na obdobie 3 rokov odo dňa odovzdania 

nájomného bytu predchádzajúcim nájomníkom.  

Hlasovanie: za           10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 
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c) Informácia o projekte – Mestský úrad Leopoldov 

- informoval Ing. Róbert Gergič (viď príloha č. 10). 

 

d) Informácia o činnosti komisií 

 

Ing. Róbert Gergič informoval o činnosti komisie investičných činností, územného plánovania, 

výstavby a životného prostredie, ktorá zasadala dňa 16. 2. 2015 (viď príloha č. 10). 

 

Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 17. 2. 2015 (viď 

príloha č. 6). 

 

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

zasadala dňa 5. 2. 2015 (viď príloha č. 11). 

 

JUDr. Milan Gavorník, navrhol vypracovať analýzu neplatičov k najbližšiemu zasadnutiu MZ 

(koľko je neplatičov, koľko sú dĺžni, aké sú čiastky od najväčších po najmenšie, či sa s nimi niečo 

robilo, koľko mesiacov neplatia, koľko je celková čiastka). 

 

Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková informovala o činnosti komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny 

a seniorov, dotácií a komunitného plánovania, ktorá zasadala dňa 16. 1. 2015 (viď príloha č. 12). 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:  

Informáciu o činnosti: 

a) Komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia, 

prednesenú predsedom komisie Ing. Róbertom Gergičom. 

b) Finančnej komisie, prednesenú predsedom komisie Mgr. Jozefom Krilekom. 

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

Zlámalom. 

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

prednesenú predsedníčkou komisie Mgr., Mgr. Art. Lenkou Slovákovou.  

Hlasovanie: za           10 

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Slováková, Zlámala)                              

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

 

10. Diskusia 

Občan – položil otázku ohľadne spustenia VO na Ul. Emila Skákalu. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že VO bude spustené ihneď po kolaudácii. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol uskutočniť s cirkvou nové kolo rozhovorov ohľadne 

pozemku pod ZŠ, aby sa v budúcnosti mohla využiť možnosť čerpania fin. prostriedkov 

z eurofondov.  

 

Primátorka mesta – uviedla, že s pánom farárom ohľadne pozemku pod ZŠ jednala ihneď po ujatí sa 

funkcie primátorky. Arcibiskupský úrad je však naklonený k možnosti výmeny pozemkov. 
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Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.- položil otázku ohľadne zrušeného zákazu vjazdu nákladných 

áut na Gojdčovu ul. Prečo bola dopravná značka odstránená? 

 

Primátorka mesta – uviedla, že zákazové dopravné značky sa riešili na zasadnutí MZ minulý rok. 

Boli odstránené na uliciach 1. Mája a Gojdičovej ul. z dôvodu, že zásobovacie nákladné autá sa 

nemohli dostať k prevádzkam. 

 

P. Stanislav Piovarči – upozornil na zničenú cestnú komunikáciu na Gojdičovej ul., ktorú  spôsobili 

kamióny, ktoré tadiaľ prechádzajú a dosť často tam aj parkujú. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že situáciu bližšie zistí a bude MZ informovať. 

 

P. Piovarči – upozornil, že z budovy ŽSR (bývalý kultúrny dom) pri silnom vetre padajú škridle zo 

strechy. Navrhol upozorniť ŽSR na túto skutočnosť. Ďalej navrhol upozorniť ŽSR na bývalý bazén, 

ktorý je po dažďoch plný vody. 

- navrhol vyzvať občanov, aby nevyhadzovali plastové fľaše a komunálny odpad  na verejnom 

priestranstve. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že na jar mesto plánuje likvidáciu čiernych skládok. Mesto v spolupráci  

s TAVOSOM už riešilo aj splaškové vody. Občania, ktorí nie sú pripojení na kanalizáciu budú 

vyzvaní v zmysle zákona  na pripojenie sa. 

 

 

11. Záver                       

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 3. riadne zasadnutie MZ a poďakovala 

poslancom za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 9. 3. 2015 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Adriana Urbanová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 

 

 

 

 

 

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

       Overovateľ zápisnice                                                                     Overovateľ zápisnice 


