Zápisnica z 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,
konaného dňa 24. 3. 2015

Zapisovateľka:

Marieta Patajová

Prítomní:

viď prezenčná listina

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 24. 3. 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 doplniť za bod 11) nový bod 12) Odkúpenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
v IBV Miklošík Leopoldov a následné prečíslovanie ostatných bodov.
Hlasovanie za navrhovanú zmenu programu.
Za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek, Slováková).
Uznesenie bolo prijaté.
Program zasadnutia MZ dňa 24. 3. 2015:
2. Kontrola prijatých uznesení.
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
4. Prezentácia – Revitalizácia opustenej priemyselnej lokality – okolia jazera Štrkovka;
5. Správa riaditeľa OOPZ o bezpečnostnej situácii na území mesta Leopoldov;
6. Správa riaditeľa ÚVTOS a ÚVV o bezpečnostnej situácii v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov;
7. Návrh VZN č. 104/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorázových
sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov;
8. Návrh VZN č. 105/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 93/2013 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov;
9. Vysporiadanie vzťahov k pozemku pod mestskou tržnicou a školským ihriskom;
10. Pozemkové úpravy Piešťanská cesta – Ing. Vrľák;
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR;
12. Odkúpenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v IBV Miklošík Leopoldov;
13. Úprava rozpočtu:
a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 3 zo dňa 2. 3. 2015;
b) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 4 zo dňa 9. 3. 2015;
c) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 5 zo dňa 11. 3. 2015;
d) Rozpočtové opatrenie č. 6;
14. Rôzne:
a) Analýza neplatičov v nájomných bytoch;
b) Žiadosť o vybudovanie detského ihriska;
c) Zriadenie vecného bremena - Tavos;
d) Informácia o činnosti komisií ;
e) Plat primátorky ;
f) Žiadosť Ing. Kirschbaumovej;
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15. Diskusia;
16. Záver;
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Program zasadnutia MZ dňa 24. 3. 2015 so zmenou v programe – doplnenie nového bodu za bod
11) a následné prečíslovanie ostatných bodov.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek, Slováková).
Uznesenie bolo prijaté.
2. Kontrola prijatých uznesení
- informovala hlavná kontrolórka mesta (viď príloha č. 1).
Prišla Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková o 15,40 h.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia MZ dňa 23. 2. 2015.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Primátorka mesta navrhla členov návrhovej komisie v zložení:
Bc. Zuzana Luhová
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
Pavel Zlámala.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení: Bc. Zuzana Luhová
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
Pavel Zlámala.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 1 (Slováková) (neboli prítomní Hladký, Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
Prišiel Mgr. Jozef Krilek o 15,45 h.
Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice JUDr. Milana Gavorníka a Mgr. Renátu
Miklošovú.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Určenie overovateľov zápisnice: JUDr. Milan Gavorník
Mgr. Renáta Miklošová.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0 (nebol prítomný Hladký).
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Uznesenie bolo prijaté.
4. Prezentácia – Revitalizácia opustenej priemyselnej lokality – okolia jazera Štrkovka
Primátorka mesta privítala p. Martinu Vachanovú a predstaviteľov spol. ULTIMA RATIO p.
Branislava Ziga a p. Tomáš Sabina (architekt) a udelila im slovo.
P. Martina Vachanová – informovala o možnosti využitia jazera Štrkovka.
P. Branislav Zigo – informoval o spoločnosti ULTIMA RATIO, ktorá sa zaoberá prípravou
a realizáciou projektou financovaných z externých zdrojov (eurofondov) ale aj zo súkromných
zdrojov. Ďalej informoval a odprezentoval možnosť revitalizácie opustenej priemyselnej lokality –
okolia jazera Štrkovka a revitalizácia prístupovej cesty k jazeru (viď príloha č. 2).
Prišiel doc. PhDr. Juraj Hladký, PhDr. o 16,05 h.
Diskusia:
Ing. Róbert Gergič – uviedol, že zámer revitalizácie jazera sa mu pozdáva. Navrhol doplniť do
zámeru prieskumové práce vlastného dna jazera, hlavne v jeho juhozápadnej časti a rozbor vody.
P. Branislav Zigo – uviedol, že týmto sa tiež budú zaoberať. V projekte sa dá zafinancovať
nasnímanie dna jazera potápačom a aj rozbory vody.
Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči, JUDr. Milan Gavorník, Ing. arch. Matej Jančár, Ing.
Kristína Bajtalová.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu spoločnosti ULTIMA RATIO s. r. o. o možnosti revitalizácie opustenej priemyselnej
lokality – okolia jazera Štrkovka.
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
5. Správa riaditeľa OOPZ o bezpečnostnej situácii na území mesta Leopoldov
Primátorka mesta privítala riaditeľa OOPZ v Leopoldove mjr. Ing. Mariána Ižolda a udelila mu
slovo.
Mjr. Ing. Marián Ižold – informoval o bezpečnostnej situácii na území mesta Leopoldov:
- v roku 2014 bolo evidovaných 32 trestných činov (o 24 trestných činov menej ako v roku 2013).
Skutočne spáchaných trestných činov bolo 24 (o 17 trestných činov menej ako v roku 2013), z toho
objasnených bolo 18 trestných činov. Z týchto trestných činov bolo 8 prípadov krádeží. V 6
prípadoch bol zistený páchateľ. Ostatných 16 prípadov bolo rôznej trestnej činnosti. Na území
mesta sa stal 1 závažný trestný čin – vražda na Hurbanovej ul. v Leopoldove.
- v priestupkovom konaní bolo riešených 51 priestupkov proti majetku, 39 priestupkov proti
občianskemu nažívaniu, 39 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (z toho 21
priestupkov za požívanie alkoholu).
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Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Stanislav
Piovarči, Mgr. Renáta Miklošová.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu riaditeľa OOPZ v Leopoldove o bezpečnostnej situácii na území mesta Leopoldov.
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
6. Správa riaditeľa ÚVTOS a ÚVV o bezpečnostnej situácii v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Primátorka mesta privítala riaditeľa ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove Ing. Michala Halása a udelila mu
slovo.
Ing. Michal Halás - informoval o bezpečnostnej situácii v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov:
- ústav Leopoldov je rozlohou najväčší z ústavov na Slovensku. Kapacitne je druhý najväčší.
Celková kapacita je 1418 osôb, z toho pre výkon trestu je 1140 čo je v súčasnej dobe naplnenosť na
100%. Kapacita obvinených je 278 čo je naplnenosť na 80 %. Odsúdených na doživotie je 27. Za
trestný čin vraždy je odsúdených 207 osôb. Nebezpečných osôb (podľa interných predpisov ústavu,
podľa určitých kódov) je 960. Jedná sa o osoby, ktoré vyžadujú zvláštnu starostlivosť pri režimovej
činnosti, strážnej činnosti alebo pri eskortnej činnosti. Od začiatku roka sa v ústave stalo niekoľko
mimoriadnych udalostí (hladovky, pokusy o samovraždy, bitky medzi odsúdenými), ale ani jedna
nemala vplyv na bezpečnosť a riadny chod ústavu ani k mestu. Celková zamestnanosť v ústave je
72 %.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., JUDr. Milan Gavorník.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu riaditeľa ÚVTOS a ÚVV Leopoldov o bezpečnostnej situácii v ÚVTOS a ÚVV
Leopoldov.
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
7. Návrh VZN č. 104/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorázových
sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov
- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 3).
Diskusia:
Primátorka mesta - navrhla v návrhu VZN zmeniť a doplniť čl. III. odsek 1f) takto:
1. f) poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa nasledovne:
 za obdobie: od 15. decembra predchádzajúceho roka a január, február a marec aktuálneho
roka -sumarizácia a pozvanie na odovzdanie príspevku pri narodení dieťaťa v druhej
polovici apríla, príslušného kalendárneho roka;
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 za obdobie: apríl, máj, jún - sumarizácia a pozvanie na odovzdanie príspevku pri narodení
dieťaťa v druhej polovici júla, príslušného kalendárneho roka;
 za obdobie: júl, august, september - sumarizácia a pozvanie na odovzdanie príspevku pri
narodení dieťaťa v druhej polovici októbra, príslušného kalendárneho roka;
 za obdobie: október, november príslušného kalendárneho roka a do 15. decembra sumarizácia a pozvanie na odovzdanie príspevku pri narodení dieťaťa v prvej druhej
polovici decembra príslušného kalendárneho roka.
- ďalej navrhla v návrhu VZN označovaní odsek 2 zmeniť na odsek 3 zmenu v ňom takto:
3. Mesto poskytne príspevok pri narodení dieťaťa podľa čl. III ods. 1 písm. f) a to vo výške =50,-eur v hotovosti oproti podpisu rodiča a kvet. Evidencia obyvateľov vystaví zoznam narodených detí
za príslušný štvrťrok príslušného kalendárneho roka.
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol ponechať celý december v čl. III, ods. 2 f) v prvej
odrážke a vypustiť december v poslednej odrážke.
Do diskusie sa zapojili: Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., JUDr. Milan Gavorník.
Návrh na nariadenie – MZ schvaľuje:
VZN č. 104/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorázových sociálnych
dávok občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov (viď príloha č. 4).
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Nariadenie bolo prijaté.
8. Návrh VZN č. 105/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 93/2013 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov
- informovala Marieta Patajová (viď príloha č. 5).
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča VZN prijať.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, Stanislav Piovarči.
Návrh na nariadenie – MZ schvaľuje:
VZN č. 105/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 93/2013 o podmienkach prideľovania
nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov (viď príloha č. 6).
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Nariadenie bolo prijaté.
9. Vysporiadanie vzťahov k pozemku pod mestskou tržnicou a školským ihriskom
- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 7).
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Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia:
komisia odporúča kúpu pozemku. Cenu odporúča prejednať s vlastníkom s cieľom jej zníženia
z dôvodu obmedzenej možnosti využitia daného pozemku, na ktorom územný plán mesta neuvažuje
s ďalšou výstavbou a preto sa komisii navrhnutá cena za m2 javí ako vysoká.
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča preveriť možnosti odkúpenia časti pozemku, ktorá
je pod školou za čo najnižšiu možnú cenu. Zvyšnú časť pozemku pod súčasnou tržnicou
neprenajímať a stánky presunúť na iný mestský pozemok (napr. do časti C námestia sv. Ignáca po
ukončení rekonštrukcie tejto časti námestia). V prípade, že pán Ďuriš pristúpi na odpredaj
pozemkov i pod tržnicou za akceptovateľnú cenu pre mesto, odkúpiť aj túto časť predmetného
pozemku.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Ing. arch. Matej Jančár, doc. PhDr. Miroslav
Karaba, Ing. Róbert Gergič.
Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie:
Informáciu o vysporiadaní vzťahov k pozemku pod mestskou tržnicou na Hurbanovej ul. a pod
školským ihriskom a školským dvorom.
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
10. Pozemkové úpravy Piešťanská cesta – Ing. Vrľák
Primátorka mesta privítala Ing. Ľubomíra Vrľáka a udelila mu slovo.
Ing. Ľubomír Vrľák – informoval o možnosti pozemkových úprav v lokalite Piešťanská cesta
(komasácia územia).
- O pozemkových úpravách hovorí zákon č. 330/1991 Zb. Jedná sa o komasáciu územia. Všetky
parcely v plánovanom obvode sa zmažú a nanovo sa naprojektujú, teda pripravia sa účelovo pre to,
ktoré územie. Pozemkové úpravy sa robia v celých katastrálnych územiach a v súčasnosti je
urobených 10 % územia na Slovensku. Zákon o pozemkových úpravách pozná aj tzv. jednoduché
pozemkové úpravy, ktoré sa vykonávajú z iného dôvodu ako hospodárenia na pôde. Takýmto
spôsobom sa plánuje úprava v lokalite Piešťanská cesta. Zmyslom pozemkových úprav je pripraviť
obvod na stavebné pozemky v súlade s územným plánom mesta. Mesto do tohto vstupuje
s majetkom aký má v obvode. Po pozemkových úpravách dostane mesto do vlastníctva tzv.
spoločné zariadenia a vlastníci pozemkov zhodnotené stavebné pozemky. Spoločné zariadenia sú
také zariadenia, ktoré slúžia všetkým vlastníkom pozemkov v obvode (chodníky, cesty, zelené
pásy) a každý rovnako prispieva na ich zriadenie určitým percentom. Mesto teda dostane do majetku
a správy cestné komunikácie. Ďalej môže získať pozemky nezistených vlastníkov. Zmena zákona
o pozemkových úpravách to umožňuje. V obvode Piešťanská cesta sa nachádza 15 árov pozemkov
nezistených vlastníkov. Mesto by ich malo možnosť kúpiť za cenu znaleckého posudku.
Komasáciou územia vznikne pekná stavebná lokalita. Orientačná cena celej komasácie je cca
20.000,- eur. Celý proces komasácie trvá minimálne 18 mesiacov.
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Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Ing. arch. Matej Jančár, Ing. Róbert Gergič, doc.
PhDr. Miroslav Karaba, Stanislav Piovarči.
Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie:
Informáciu o možnosti pozemkových úprav v lokalite Piešťanská cesta, v zmysle zákona č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 1 (Piovarči).
Uznesenie bolo prijaté.
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR
- informovala Ing. Kristína Bajtalová.
- Mesto Leopoldov bude k termínu 31.3.2015 predkladať projekt so žiadosťou o dotáciu v rámci
výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo
26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií
Slovenskej republiky na rok 2015.
Ministerstvo financií SR ustanovilo Dotáciu z príjmov z odvodu, ktorú možno poskytnúť na
zabezpečenie vykonávania služieb podľa osobitného predpisu a Dotáciu na individuálne potreby
obcí, ktoré možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej samosprávnych
pôsobností, a to najmä na
a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,
b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.
Žiadosť je možné predložiť vo výške 1.000 – 13.500 eur. Mesto sa bude uchádzať o maximálnu
výšku dotácie 13.500eur s výškou spolufinancovania 10% z celkových nákladov na projekt.
Dotáciu budeme požadovať na rekonštrukciu priestorov MTK Leopoldov v zmysle PD spracovanej
v uplynulom období. Predmet dotácie bude upresnený na zasadnutí MZ.
Diskusia:
Primátorka mesta – uviedla, že v prípade rekonštrukcie MTK navrhuje využiť projekt, ktorý je už
vypracovaný a v ktorom je hodnota rekonštrukcie 400.000,- eur, a ten rozčleniť na 3 etapy s tým, že
v prvej etape sa využije možnosť získania dotácie z MFSR.
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Ing. Róbert Gergič, Pavel Zlámala, Stanislav
Piovarči, Mgr. Jozef Krilek, Ing. arch. Matej Jančár, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Ing. Róbert Gergič – navrhol vytvoriť novú položku v rozpočte na rekonštrukciu MTK vo výške
50.000,- eur na počiatočné práce.
Návrh na uznesenie - MZ schvaľuje:
Žiadosť o dotáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu Ministerstva
financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. 12. 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
financií SR na rok 2015 vo výške 13.500,- eur na rekonštrukciu areálu MTK Leopoldov
a spoluúčasť mesta na projekte vo výške 50.000,- eur.
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Hlasovanie: za

11

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

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
12. Odkúpenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v IBV Miklošík Leopoldov
- informovala primátorka mesta.
- RNDr. František Miklošík rozpredal pozemky na IBV. Na pozemkoch boli postavené RD
a vznikla tak ulica, na ktorej následne vybudoval verejné osvetlenie a miestny rozhlas. RNDr.
Miklošík sa 10. 11. 2014 zúčastnil zasadnutia MZ, kde požadoval, aby sa mesto podieľalo na
výstavbe miestneho rozhlasu a navrhol úhradu použitého materiálu vo výške 264,- eur. RNDr.
Miklošík opäť prišiel s návrhom odpredaja verejného osvetlenia pozostávajúceho z 10 ks oporných
bodov so svietidlami a 1 ks poistkovou skriňou za 1,- eur a miestny rozhlas za 264,- eur.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník.
Návrh na uznesenie - MZ schvaľuje:
Kúpnu zmluvu s RNDr. Františkom Miklošíkom a manželkou Jarmilou Mikošíkovou, bytom
Rovná 3425/22, 920 01 Hlohovec. Predmetom kúpnej zmluvy je stavba „Verejné osvetlenie“ pre
IBV Miklošík v Leopoldove, umiestnená na pozemkoch parc. č. 1467/2, 2645/5, 408/101 (parcela
reg. „E“) a 2461/6 v kat. území Leopoldov, pozostávajúca z 10 ks oporných bodov so svietidlami,
vzájomne pospájaných NN káblami uloženými v zemi a 1 ks poistkovej skrine za kúpnu cenu 1,eur a rozvody miestneho rozhlasu a 2 ks reproduktorov osadených na stĺpoch verejného osvetlenia
za kúpnu cenu 264,- eur.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 1 (nebola prítomná Slováková).
Uznesenie bolo prijaté.
13. Úprava rozpočtu:
a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 3 zo dňa 2. 3. 2015
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 8).
Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie:
Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 3/2015 zo dňa 2. 3. 2015.
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
b) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 4 zo dňa 9. 3. 2015
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 9).
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Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie:
Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 4/2015 zo dňa 9. 3. 2015.
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
c) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 5 zo dňa 11. 3. 2015
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 10).
Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie:
Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 5/2015 zo dňa 11. 3. 2015.
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
d) Rozpočtové opatrenie č. 6
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 11).
3.3.3. Betónové chodníky v novej sekcii (cintorín)
Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia:
komisia odporúča variant, v ktorom sú všetky chodníky z betónovej zámkovej dlažby, ohraničenej
záhonovými obrubníkmi, pričom na všetky chodníky je potrebné použiť dlažbu rovnakého tvaru
a farby ako sú jestvujúce už zriadené chodníky.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči, Ing. Róbert Gergič, JUDr. Milan Gavorník
3.3.4. Mobiliár ................... + 3.060,- eur
Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia:
komisia odporúča preriešiť architektonicky celú dispozícu cintorína (chodníky, mobiliár, zeleň, ...).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
5.9. Verejné osvetlenie .................. + 1.080,- eur
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Mgr. Jozef Krilek, JUDr. Milan Gavorník.
5.12. Komasácia – Piešťanská cesta ..................... + 5.000,- eur
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., JUDr. Milan Gavorník, Ing. Róbert Gergič,
Ing. arch. Matej Jančár, Mgr. Jozef Krilek.
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Návrh na uznesenie - MZ schvaľuje:
Vytvorenie nového projektu rozpočtu 5.12. Komasácia – Piešťanská cesta vo výške 5.000,- eur.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Slováková, Zlámala)
proti
1 (Piovarči)
zdržali sa 0 (nebol prítomný Hladký).
Uznesenie bolo prijaté.
12.1.3. Predĺženie verejného vodovodu – Dlhá ulica .................... + 1.160,- eur
Diskusia:
Primátorka mesta – uviedla, že spol. TAVOS prisľúbila vybudovanie vodovodu na Dlhej ul.
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník.
Vyčlenenie finančných prostriedkov– Revitalizácia okolia jazera Štrkovka
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Mgr. Renáta Miklošová, Ing. Róbert Gergič, Pavel
Zlámala, Stanislav Piovarči.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Vyčlenenie finančných prostriedkov na revitalizáciu okolia jazera Štrkovka.
Hlasovanie: za
0
proti
5 (Gavorník Krilek, Luhová, Miklošová, Zlámala)
zdržali sa 6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Piovarči, Slováková)
Uznesenie nebolo prijaté.
5.1. Právne služby.................. + 10.000,- eur
- informovala primátorka mesta:
Mesto Leopoldov uzavrelo v roku 1998 s GRZVJS zmluvu o spolufinancovaní ČOV. Mesto vložilo
do vybudovania ČOV v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov nemalé finančné prostriedky (28 mil. Sk).
Spol. TAVOS vybudovala na Šulekovskej ceste novú ČOV a odpadové vody z mesta Leopoldov
začala čistiť na tejto novej ČOV. Keďže odpadové vody sa už nečistia v ÚVTOS a ÚVV
Leopoldov, navrhol riaditeľ ÚVTOS a ÚVV Leopoldov tieto finančné prostriedky mesta, vložené
do ČOV, vysporiadať. Keďže na tento účel je potrebná právna rada, navrhla primátorka mesta
navýšiť položku v rozpočte – právne služby o 10.000,- eur.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Ing. Róbert
Gergič.
Návrh na uznesenie - MZ schvaľuje:
Navýšenie finančných prostriedkov na prvok rozpočtu 5.1. Právne služby vo výške 10.000,- eur.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0 (nebol prítomný Piovarči).
Uznesenie bolo prijaté.
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Návrh na uznesenie - MZ schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 6/2015:

PRÍJMY

Rozpočet pred
rozpočtovým
opatrením v €

Bežné príjmy

2 461 575

387

2 461 962

0

387

387

75 581

13 500

89 081

0

13 500

13 500

187 157

0

187 157

2 724 313

13887

2 738 200

40. Dotácia na životné prostredie
Kapitálové príjmy
3. Dotácia - rekonštrukcia areálu MTK
Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

Rozpočet po
rozpočtovom
opatrení v €

Zmena v
€

Rozpočet pred
rozpočtovým
opatrením v €

VÝDAVKY
Bežné výdavky

Zdroj*

1.1.5. Mzda kontrolór

Rozpočet po
Zmena v rozpočtovom
€
opatrení v €

1 977 932

24 737

2 002 669

VZ

4 650

200

4 850

3.3.3. Chodníky + studňa + dopojenie vody

VZ

0

8 300

8 300

3.3.4. Mobiliár

VZ

0

3 060

3 060

5.1. Právne služby

VZ

7 000

10 000

17 000

5.9. Verejné obstarávanie

VZ

10 660

1 080

11 740

11.2.2. Stavebný úrad + životné prostredie

CZ

0

387

387

12.1.3. Predĺženie verejného vodovodu - Dlhá ul.

VZ

0

1 160

1 160

12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C

VZ

0

550

550

531 210

68 215

599 425

Kapitálové výdavky
5.12. Komasácia - Piešťanská cesta

VZ

0

5 000

5 000

6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK

CZ

0

13 500

13 500

6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK

VZ

0

50 000

50 000

11.3.3. Rozhlas a VO na ul. Emila Skákalu

VZ

0

265

265

12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C

VZ

86 000

-550

85 450

107 847

0

107 847

2 616 989

92 952

2 709 941

Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

* VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0 (nebol prítomný Piovarči).
Uznesenie bolo prijaté.
14. Rôzne:
a) Analýza neplatičov v nájomných bytoch
- informovala Marieta Patajová (viď príloha č. 12).
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Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Pavel Zlámala, JUDr. Milan Gavorník,
Stanislav Piovarči, Mgr. Jozef Krilek.
Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie:
Analýzu neplatičov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Leopoldov.
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
b) Žiadosť o vybudovanie detského ihriska
informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 13).
Primátorka udelila slovo Mgr. Róbertovi Levčíkovi.
Mgr. Róbert Levčík – predniesol svoju žiadosť na vybudovania detského ihriska (viď príloha č. 13
žiadosť).
Stanovisko komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania
(viď príloha č. 14).
Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia:
Komisia so zámerom súhlasí, žiada však predloženie návrhu riešenia umiestnenia prvkov na
detskom ihrisku na odsúhlasenie.
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča vyhovieť tejto žiadosti.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Mgr. Renáta Miklošová, doc. PhDr. Juraj Hladký,
PhD.
Návrh na uznesenie - MZ schvaľuje:
V zmysle § 9a ods. (9) písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v zmysle § 13 ods. (3) a ods.
(6) písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a majetkom štátu, ktorý
mesto užíva, zámer prenechať do nájmu majetok mesta – trávnatú plochu o výmere 36 m2,
nachádzajúcu sa na pozemku KN-C parc. č. 1271/14, zastavané plochy a nádvoria z dôvodu
hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Mgr. Róbertovi Levčíkovi, trvale bytom Leopoldov,
Nádražná 479/4 za účelom vybudovania oploteného detského ihriska.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Trávnatá plocha o výmere 36 m2, nachádzajúca sa na
pozemku KN-C parc. č. 1271/14, zastavané plochy a nádvoria je dočasne neupotrebiteľný majetok
mesta. Mesto Leopoldov v súlade s početnými požiadavkami obyvateľov niekoľkokrát uvažovalo o
vybudovaní detského ihriska. Vybudovanie detského ihriska, navyše na náklady žiadateľa, by
prospievalo k rozvoju mesta a napĺňalo potreby obyvateľov.
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
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c) Zriadenie vecného bremena – Tavos
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 14).
Návrh na uznesenie - MZ schvaľuje:
Bezodplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1200 – pozemok KN-E
parc. č. 1627 o výmere 1680 m2, druh pozemku – ostatné plochy, k.ú. Leopoldov vo vlastníctve
Mesta Leopoldov v prospech Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Piešťany, so sídlom Piešťany,
Priemyselná 10, ktoré bude spočívať v povinnosti strpieť uloženie inžinierskych sietí (kanalizácie) a
umožniť na zaťažený pozemok vstup, prechod a prejazd za účelom kontroly, uloženia, úpravy,
opravy, výmeny, rekonštrukcie a údržby inžinierskych sietí alebo ich akejkoľvek časti a to v rozsahu
geometrického plánu č. 79/2011 zo dňa 02. 05. 2011.
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
d) Informácia o činnosti komisií
Ing. Róbert Gergič informoval o činnosti komisie investičných činností, územného plánovania,
výstavby a životného prostredie, ktorá zasadala dňa 19. 3. 2015 (viď príloha č. 15).
Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 16. 3. 2015 (viď
príloha č. 16).
P. Pavel Zlámala informoval o činnosti komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky, ktorá
zasadala dňa 16. 3. 2015 (viď príloha č. 17).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Mgr. Jozef Krilek.
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.
Hlasovanie: za
11
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
e) Plat primátorky
- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 18).
Stanovisko finančnej komisie: rozhodnutie o zvýšení platu ponecháva komisia na zváženie MZ.
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Diskusia:
Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – navrhol zvýšenie platu primátorke mesta o 30 %.
JUDr. Milan Gavorník – nesúhlasil so zvýšením a navrhol počkať až sa prejavia nejaké výsledky.
Ing. Róbert Gergič – navrhol zvýšenie platu primátorke mesta o 18 % nakoľko sa už nejaké
výsledky prejavili.
Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – stiahol svoj návrh späť.
JUDr. Milan Gavorník - stiahol svoj návrh späť.
Do diskusie sa zapojili: Mgr. Renáta Miklošová, Mgr. Jozef Krilek, Mgr., Mgr. Art. Lenka
Slováková.
Návrh na uznesenie - MZ schvaľuje:
Mesačný plat primátorky Mesta Leopoldov v kalendárnom roku 2015 podľa § 3 ods. (1) zákona č.
154/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za r. 2014 a násobku podľa počtu
obyvateľov mesta zvýšený podľa § 4 ods. (2) zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR
SR č. 253/1994 Z.z. o 18 %, čo spolu predstavuje mesačný plat primátorky vo výške 2.197,- eur od
1. 4. 2015.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 1 (Karaba).
Uznesenie bolo prijaté.
f) Žiadosť Ing. Kirschbaumovej
Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia:
komisia konštatuje, že tento pozemok ako celok sa nachádza v časti A1, ktorá je určená na stavbu
nízkopodlažnej zástavby typu rodinné domy. Komisia odporúča pôvodné rozdelenie pozemkov
podľa situačného nákresu na tri pozemky s využitím na rodinné domy s podmienkou, že koeficient
zastavanosti je v súlade s územným plánom mesta, cesta nebude charakterizovaná ako miestna
komunikácia a mesto tam nebude uvažovať s realizáciou verejného osvetlenia a ďalej úložisko
nádob komunálneho odpadu a meranie energií domov budú na hranici vstupnej cesty k pozemkom
pri ceste 3/2131.
Primátorka udelila slovo Ing. Anne Kirschbaumovej.
Ing. Anna Kirschbaumová – predniesla svoj nesúhlas s predajom susedného pozemku a ostatnými
skutočnosťami uvedenými v žiadosti (viď príloha č. 19).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Ing. Róbert Gergič, doc. PhDr. Miroslav Karaba,
PhD.
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Primátorka mesta – uviedla, že Ing. Anna Kirschbaumová adresovala svoju žiadosť aj na Spoločný
obecný úrad v Hlohovci, ktorý sa vyjadril, že nie je v právomoci stavebného úradu zasahovať do
rozdeľovania pozemkov a ich predaja. Stavebný úrad do dnešného dňa neeviduje žiadnu žiadosť
o vydanie územného rozhodnutia, prípadne stavebného povolenia na akúkoľvek stavbu.
Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie:
Zásadný nesúhlas Ing. Anny Kirschbaumovej s nasledovnými skutočnosťami:
- s predajom pozemku súčasného majiteľa p. Mgr. Levčíka na dve a viac častí,
- s vydaním stavebného povolenia uvedeného pozemku pre jednu, dve a viac stavebných parciel,
- s vytvorením prístupovej cesty pozdĺž jej záhrady,
- s odpredajom uvedeného pozemku pre priemyselné účely, alebo predaj neprispôsobivým občanom.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0 (nebol prítomný Hladký).
Uznesenie bolo prijaté.

15. Diskusia
JUDr. Milan Gavorník – položil otázku, ohľadne striešok predajných stánkov umiestnených pri
mestskom trhovisku.
Primátorka mesta – uviedla, že sú to mestské striešky a zajtra budú prevezené do priestorov kina.
Mgr. Renáta Miklošová – upozornila, že po Murgašovej a Hurbanovej ul. chodia autobusy.
V minulosti bola pred Murgašovou ul. umiestnená dopravná značka zákaz vjazdu autobusom
a nákladným vozidlám.
Primátorka mesta – uviedla, že dopravná značka zákaz vjazdu autobusom a nákladným vozidlám
bola odstránená.
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol doplniť na cintorín kontajner na sklo.
Primátorka mesta – uviedla, že na cintoríne by sa museli umiestniť dva kontajnery, každý na jednu
stranu cintorína. Upozornila však, že vývoz kontajneru na sklo je finančne nákladný.
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – upozornil na plné parkoviská na Gojdičovej ul. a v okolí
stanice, z dôvodu, že tam parkujú ľudia idúci na vlak.
Primátorka mesta – uviedla, že tento problém už rieši so železnicou.
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16. Záver
Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 4. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom za
účasť.
V Leopoldove dňa 15. 4. 2015

Zapísala: Marieta Patajová

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

..................................................
Ing. Adriana Urbanová
prednostka MsÚ

....................................................
Mgr. Terézia Kavuliaková
primátorka mesta

..............................................
Overovateľ zápisnice

.....................................................
Overovateľ zápisnice
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