
Kontrola prijatých uznesení
z 3. riadneho MZ v Leopoldove zo dňa 23.02.2015 - vyhodnotenie.

A/3/2015 MZ berie na vedomie

6/ 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
Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu
Neregistrovaní stolní tenisti
NS Skarabeus
Joga pre zdravie

200,- eur
200,- eur
200,- eur
750,- eur
150,- eur.

Finančné prostriedky poskytnuté v súlade s VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií
a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov pre organizácie, ktoré
nemajú pridelené IČO 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.
Finančná čiastka vo výške 1 500 € bola zahrnutá do rozpočtu mesta Program 13
pol. 13.6.2. Reprezentačné a vyplácaná bude v ~mysle VZN č. 91/2013 podl'a § 18.
Clenom organizácií, ktoré nie sú držitel'mi ICO, poskytnutý finančný príspevok
mesto preplatí na základe predložených účtovných dokladov do výšky stanovenej
primátorom mesta, a to v lehote do 30.11. príslušného kalendárneho roka.
Účtovné doklady musia byt' predložené do piatich pracovných dní od vystavenia.

C/3/2015 MZ schval'uje
4/ Pridelenie dotácií z grantového programu mesta Leopoldov na rok 2015 v súlade s VZN

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

Výška dotácii z grantového programu mesta Leopoldov na rok 2015 v súlade s VZN
č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta



Leopoldov pre organizácie, ktoré majú pridelené IČO bola zahrnutá do rozpočtu
mesta Program 7 pol. č. 7.4. vo výške 23700 €. Momentálne sa vypracovávaj ú
zmluvy o poskytnutí dotácií v zmysle VZN č. 91/2013 a po podpísaní im bude
vyplatená odsúhlasená výška jednorázovo a zúčtovanie o použití bude vykonané do
31.12.2014.

5/ 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 O1 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. Ol. 2015. Spolu na 20 detí s trvalým pobytom na
území mesta Leopoldov vo výške 1 453,20 eur za rok.

Zmluva o poskytnutí 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 bola s
Centrom voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec podpísaná dňa
24.02.2015 a poskytnutá suma celkovo vo výške 1 453.20 € im bola poslaná na účet
25.02.2015.

8/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2015

Rozpočet pred Zmena Rozpočet po
PRÍJMY rozpočtovým rozpočtovom

opatrením v € opatrení v €
Bežné príjmy 2 313071 + 148504 2461575

1. Výnos dane z príjmov územ. Samosprávy 750500 + 132991 883491
22. Manipulačný poplatok - smetné nádoby 100 - 100 O
35. Dotácia na výkon matrík O +4950 3950
38. Dotácia chránená dielňa O +4000 4000
39. Dotácia na činnosť stavebného úradu O +4020 3020
44. Transfer na registratúru obyvateľstva O + 1363 1363
48. Dotácia na voľby O + 1280 1280
Kapitálové príjmy O + 75581 75581
3. Dotácia - rekonštrukcia mostíka na Troláskoch O + 75581 75581
Finančné operácie príjmové 153756 +33401 187157
2. Zostatok z min. roka - Dotácia na kamery MV SR O + 29000 29000
3. Zostatok z min. roka - Transfer na predlženie O +4401 4401
verejného vodovodu - Dlhá ul.
Príjmy spolu 2466827 +257486 2724313

Rozpočet pred Zmena Rozpočet po
VÝDAVKY rozpočtovým v€ rozpočtovom

opatrením v € opatrení v €
Bežné výdavky Zdroj* 1946578 +55054 2001632
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1.1.3. Mzdy MsU VZ 99500 +4400 103900
1.1.5. Mzda kontrolór VZ 2900 +1750 4650
1.2.7. Služby technika BOZP a PO, PZS VZ O +700 700
1.2.8. Osobné ochranné pracovné prostriedky VZ O +1500 1500
3.6.2. Vrátenie poplatku za známku za psa VZ O +150 150
5.2. Audit VZ 1100 +1000 2100
6.3.1. Nákup drobného majetku VZ 2200 +5000 7200
5.3.3. Nákup materiálu a služieb VZ 6000 -400 5600
5.3.6. Registratúra obyvateľstva CZ O +1363 1363
5.4.2. Plyn VZ 9000 +1020 10020
5.4.5. Údržba ostatných budov vo vl. mesta VZ O +1000 1000
5.9. Verejné obstarávanie VZ 3000 +7660 10660
6.1.3. Chránená dielňa VZ 7200 +500 7700
6.1.3. Chránená dielňa CZ O +4000 4000
7.1.3. Čitateľské aktivity VZ O + 710 710
7.4. Granty VZ 22000 + 1700 23700
8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j. VZ 35393 - 4217 31 176
8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j. VZ 9479 -1306 , 8173
9.3. Opatrovateľská služba VZ 19500 +12320 31 820
9.5. Príspevok pri narodení dieťaťa VZ O +2500 2500
10.3. Záujmové vzdelávanie detí VZ O +1454 1454
11.1.Matrika CZ O +4950 4950
11.3.2. Rozhlas na Gucmanovej ul. VZ O +3700 3700
11.2.2. Stavebný úrad + životné prostredie CZ O +4020 4020
11.5. Voľby CZ O +1280 1280
13.7. Jazdecký klub Oklahoma VZ 1700 -1700 O
Kapitálové výdavky 410700,00 + 120510 531210

2.2.3. Rozšírenie kamerového systému CZ O +29000 29000
2.2.3. Rozšírenie kamerového systému VZ O +9250 9250
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru VZ 7000 -5000 2000
5.11. Zmena ÚP VZ 2700 + 3300 6000
12.1.3. Predíženie verejného vodovodu - Dlhá ul. CZ O +4401 4401
12.2.3. Rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch VZ O +3978 3978
12.2.3. Rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch CZ O 75581 75581
Finančné operácie výdavkové 103199,00 +4648 107847
8.3.1. Splátka úveru 55 b.j. VZ 22000 + 3878 25878
8.3.2. Splátka úveru 38 b.j. VZ 32414 +770 33 184
Výdavky spolu 2460477,00 + 180212 2640689
* VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 - zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti boli
zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov.

9/ Zaradenie do Zmien a doplnkov územného plánu mesta Leopoldov, zmenu určenia
lokality Rázusova 1 (oproti bytovým domom na Rázusovej ulici) časť Al -
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 apod. ako
súčasť bytovej politiky mesta.

Požiadavka o zmenu ÚP v zmysle prijatého uznesenia bola odposlaná
spracovateľovi dňa 25.02.2015.
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10/ 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.

Pridelenie l-izbového nájomného bytu č. 9 na Rázusovej ulici č. 1491/35
v Leopoldove p. Pavlovi Chalmovianskemu, bytom Leopoldov sa uskutočnilo po
odovzdaní bytu p. Kandráčom dňa 5.3.2015, v ten istý deň bola podpísaná zmluva
s p. Chalmovianskym a aj uhradenie finančnej zábezpeky vo výške 450 €.

12/ 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).

Žiadost' o NFP s názvom "Zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu mesta
Leopoldov" bola zaslaná na Ministerstvo dopravy a výstavby regionálneho rozvoja
dňa 27.02.2015.
Rozhodnutie o poskytnutí NFP bude v priebehu mesiac máj 2015.

V Leopoldove 24.03.2015

Vypracovala: Ing. Trnková MZ dňa 24.03.2015

4



Kontrola uznesení - doplnené vyhodnotenie MZ dňa 24.03.2015

Uznesenia z MZ č. 40 zo dňa 9.12.2014

C/40/2014 MZ schvaľuje

Bod 7/
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v zmysle § 8 ods. (4)
písm. e) a ods. (5) Zásad hospodárenie a nakladania s majetkom Mesta Leopoldova s
majetkom štátu, ktorý mesto užíva, predaj novovzniknutej parcely č. KN-C 1640/11 o výmere
43 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 89/2014 zo dňa 30. 09. 2014
odčlenením od pozemku parc. č. KN-E 463/104 (druh pozemku: ostatná plocha), ~ k.ú.
Leopoldov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľom Ing. Stanislavovi Bekovi a
JUDr. Jarmile Bekovej rod. Hýbelovej, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1016/29, za cenu
16,60 eur/m2. Uvedená cena bola stanovená v nadväznosti na ods. 2 Prílohy č. 1 k Zásadám
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldova s majetkom štátu, ktorý mesto
užíva, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo v Leopoldove dňa 22. 06. 2012 nariadením č.
N/15/2012/1. Celková predajná cena predstavuje 796,80 eur.

Vyhodnotenie: dňa 16.01.2015
KZ na odpredaj pozemkov pre Ing. Stanislavovi Bekovi a JUDr. Jannile
Bekovej rod. Hýbelovej , trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1016/29 bola
vyhotovená a podpísaná dňa 10.12.2014, zverejnená bola 12.12.2014, úhrada vo
výške 796,80 € bola uskutočnená v hotovosti do pokladne mesta PD č. 2810 dňa
12.12.2014, vklad na kataster bol podaný dňa 17.12.2014.
Rozhodnutie o povolení vkladu z katastra k dnešnému dňu nebolo doručené
mestu.

Vyhodnotenie MZ 24.03.2015:
Povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností pri
odpredaji pozemkov pre Ing. Stanislavovi Bekovi a JUDr. Jarmile Bekovej
rod. Hýbelovej, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1016/29 bolo
uskutočnené rozhodnutím č. V2625/2014 zo dňa 15.01.2015.

Bod 8/
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v zmysle § 8 ods. (4)
písm. e) a ods. (5) Zásad hospodárenie a nakladania s majetkom Mesta Leopoldova s
majetkom štátu, ktorý mesto užíva, predaj novovzniknutej parcely č. KN-C 1640/10 o výmere
74 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 89/2014 zo dňa 30. 09. 2014
odčlenením od pozemku parc. č. KN-E 463/104 (druh pozemku: ostatná plocha), v k.ú.
Leopoldov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľom Ing. Jozefovi Kleštincovi a
Anne Kleštincovej rod. Bašovskej, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1017/31, za cenu



16,60 eur/m2. Uvedená cena bola stanovená v nadväznosti na ods. 2 Prílohy č. 1 k Zásadám
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldova s majetkom štátu, ktorý mesto
užíva, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo v Leopoldove dňa 22. 06. 2012 nariadením č.
N/15/2012/1. Celková predajná cena predstavuje 1 228,40 eur.

Vyhodnotenie: dňa 16.01.2015

KZ na odpredaj pozemkov žiadateľom Ing. Jozefovi Kleštincovi a Anne
Kleštincovej rod. Bašovskej, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1017/31, bola
vyhotovená a podpísaná dňa 10.12.2014, zverejnená bola 12.12.2014, úhrada vo
výške 3220,40 € bola uskutočnená prostredníctvom bankového prevodu dňa
12.12.2014, vklad na kataster bol podaný dňa 17.12.2014.
Rozhodnutie o povolení vkladu z katastra k dnešnému dňu nebolo doručené
mestu.

Vyhodnotenie MZ 24.03.2015:
Povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností pri
odpredaji pozemkov pre Ing. Jozefovi Kleštincovi a Anne Kleštincovej rod.
Bašovskej, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1017/31 bolo uskutočnené
rozhodnutím č. V2625/2014 zo dňa 15.01.2015.

V Leopoldove 24.03.2015

Vypracovala: Ing. Trnková MZ dňa 24.03.2015


