Zápisnica z 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,
konaného dňa 25. 5. 2015

Zapisovateľka:

Marieta Patajová

Prítomní:

viď prezenčná listina

Ospravedlnení:

Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková, Ing. Terézia Trnková.

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 25. 5. 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 zmeniť bod 7b) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 11 zo dňa 20. 05. 2015 a doplniť
bod 7c) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 12.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Zmenu v programe zasadnutia – bod 7b) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 11 zo dňa 20. 05.
2015, bod 7c) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 12.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
Program zasadnutia MZ dňa 25. 5. 2015:
2/ Kontrola prijatých uznesení;
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice;
4/ Správa hlavnej kontrolórky z kontroly nájomných zmlúv o nájme nebytových priestorov za
rok 2014 – evidencia, úhrady, účtovanie;
5/ Schválenie zámeru spracovania Programu rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016 - 2022;
6/ Schválenie odpredaju časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ul.;
7/ Úprava rozpočtu:
a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 10 zo dňa 28. 4. 2015;
b) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 11 zo dňa 20. 5. 2015;
c) Rozpočtové opatrenie č. 12;
8/ Rôzne:
a) Informácia mesta Leopoldov ako organizátora prác poberateľov dávok v hmotnej núdzi;
b) Informácia o zámere zadať vypracovanie návrhu využitia priestoru starého cintorína;
c) Informácia o poskytnutých nenávratných finančných príspevkoch;
d) Informácia o činnosti komisií ;
9/ Všeobecná diskusia;
10/ Záver;
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Program zasadnutia MZ dňa 25. 5. 2015 vrátane zapracovaných zmien.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek).
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Uznesenie bolo prijaté.
2. Kontrola prijatých uznesení
- správu hlavnej kontrolórky prečítala prednostka MsÚ (viď príloha č. 1).
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia MZ dňa 27. 4. 2015.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, 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:
JUDr. Milan Gavorník
Mgr. Renáta Miklošová
Pavel Zlámala.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Milan Gavorník
Mgr. Renáta Miklošová
Pavel Zlámala.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice Ing. Róberta Gergiča a Bc. Zuzanu Luhovú.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Určenie overovateľov zápisnice: Ing. Róbert Gergič
Bc. Zuzana Luhová.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
4. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly nájomných zmlúv o nájme nebytových priestorov za
rok 2014 – evidencia, úhrady, účtovanie
- správu hlavnej kontrolórky prečítala prednostka MsÚ (viď príloha č. 2).
Diskusia: -
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Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky z kontroly správnosti vystavenia a zaúčtovania odberateľských faktúr
vystavených na základe nájomných zmlúv, správnosť zaradenia príjmov a výdavkov do položiek
rozpočtu mesta podľa ekonomickej klasifikácie z účtovných dokladov za rok 2014.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
5. Schválenie zámeru spracovania Programu rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016 – 2022
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 3).
Stanovisko finančnej komisie: komisia je pripravená podieľať sa na tvorbe obsahu ako pracovná
skupina a odporúča MZ schváliť tento zámer.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Róbert Gergič, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016 – 2022.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
6. Schválenie odpredaju časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ul.
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 4).
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť odpredaj pozemku pod garážou tak,
ako je to uvedené v materiáli s názvom Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na
Moyzesovej ul. zo dňa 06.05.2015, ktorého východiskom je žiadosť p. Petra Taliana a Júlie
Talianovej.
Diskusia:
Ing. Róbert Gergič – navrhol osloviť vlastníkov garáží, ktorí majú postavené garáže na mestských
pozemkoch, aby si tieto pozemky od mesta odkúpili.
Prednostka MsÚ – uviedla, že pripraví zoznam vlastníkov garáží, ktorí majú postavené garáže na
mestských pozemkoch.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku pod garážou na Moyzesovej ulici s prideleným súpisným číslom 1359 – dielu č.
1 o výmere 6 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 042/2015 zo dňa 24. 04. 2015 od pozemku
KN-E parc. č. 483/105 o celkovej výmere 434 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaného na LV
č. 1200 Petrovi Talianovi a manž. Júlii Talianovej, rod Poláčkovej, trvale bytom Hlohovec,
Hlohová 34/8, za cenu 10,- eur/m2. Odpredaj pozemku je v súlade s § 9a ods. (8) písm. b) Zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena bola stanovená na základe odseku
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1. Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom
štátu, ktorý mesto užíva. Celková predajná cena predstavuje 60,- eur.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
7. Úprava rozpočtu:
a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 10 zo dňa 28. 4. 2015
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 5).
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 10/2015 zo dňa 28. 4. 2015.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
b) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 11 zo dňa 20. 5. 2015
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 6).
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 11/2015 zo dňa 20. 05. 2015.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Hladký, Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
c) Rozpočtové opatrenie č. 12
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 7).
Diskusia: Primátorka privítala riaditeľku ZŠ v Leopoldove, Mgr. Oľgu Galčíkovú a udelila jej slovo.
Mgr. Oľga Galčíková – zdôvodnila potrebu finančných prostriedkov pre ZŠ v Leopoldove vo výške
30.000,- eur. Finančné prostriedky budú použité na položku tovary a služby.
Ing. Róbert Gergič – uviedol, že je to veľké množstvo finančných prostriedkov.
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol viac rozpísať potrebu finančných prostriedkov.
Prišiel doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. o 16,30 h.
Navrhované zmeny v rozpočte:
5.10. Projektová dokumentácia ... – 1.000,- eur
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Presun finančných prostriedkov z podprogramu rozpočtu 5.10. Projektová dokumentácia na
novovytvorený podprogram rozpočtu 5.13. Program rozvoja mesta Leopoldov vo výške 1.000 eur.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebol prítomný Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
10.1.12. ZŠ – bežné výdavky ... + 30.000,- eur
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Presun finančných prostriedkov z projektu 12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ na projekt rozpočtu
10.1.12. ZŠ – bežné výdavky vo výške 30.000 eur.
Hlasovanie: za
6 (Gavorník, Hladký, Jančár, Luhová, Miklošová, Piovarči)
proti
0
zdržali sa 3 (Gergič, Karaba, Zlámala) (nebol prítomný Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 12/2015:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

Rozpočet pred Zmena
rozpočtovým v
opatrením v € €
2 461 962
0
89 081
0
342 157
0
2 893 200
0

Bežné výdavky
5.10: Projektová dokumentácia
5.13: Program rozvoja mesta
Leopoldov
10.1.12. ZŠ - bežné výdavky
Kapitálové výdavky
12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

Rozpočet po
rozpočtovo
m
opatrení v €
2 461 962
89 081
342 157
2 893 200

Rozpočet po
Rozpočet pred
rozpočtovo
rozpočtovým Zmena v
m
opatrením v € €
opatrení v €
Zdroj*
2 006 179
30 000
2 036 179
VZ
28 000
-1 000
27 000
VZ
VZ
VZ

0
0
768 140
250 000
107 847
2 882 166

1 000
30 000
-30 000
-30 000
0
0

1000
30 000

738 140
220 000

107 847
2 882 166

*VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj
Hlasovanie: za
7 (Gavorník, Hladký, Jančár, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 2 (Gergič, Karaba,) (nebol prítomný Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
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8. Rôzne:
a) Informácia mesta Leopoldov ako organizátora prác poberateľov dávok v hmotnej núdzi
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 8).
Prišiel Mgr. Jozef Krilek o 17,00 h.
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu Mesta Leopoldov ako organizátora prác poberateľov dávok v hmotnej núdzi.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 1 (Miklošová).
Uznesenie bolo prijaté.
b) Informácia o zámere zadať vypracovanie návrhu využitia priestoru starého cintorína;
- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 9).
Primátorka privítala Ing. Arch. Ondreja Marka a udelila mu slovo.
Ing. Arch. Ondrej Marko – na odporúčanie komisie investičných činností, územného plánovania,
výstavby a životného prostredia odprezentoval návrh konceptu riešenia na usporiadanie cintorína
a na zosúladenie a doplnenie o prvky drobnej architektúry.
Diskusia: Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči, Ing. Róbert Gergič.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu o zámere rekonštruovať priestory starého cintorína z parku na zábavno-oddychový
voľnočasový park.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
c) Informácia o poskytnutých nenávratných finančných príspevkoch
- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 10).
Diskusia: Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Mgr. Renáta Miklošová.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu o poskytnutých nenávratných finančných príspevkoch.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
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d) Informácia o činnosti komisií
Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 19. 5. 2015 (viď
príloha č. 11).
P. Pavel Zlámala informoval o činnosti komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií
a komunitného plánovania, ktorá zasadala dňa 25. 5. 2015 (viď príloha č. 12).
Ing. Arch. Matej Jančár informoval o činnosti komisie investičných činností, územného plánovania,
výstavby a životného prostredia, ktorá zasadala dňa 22. 5. 2015 (viď príloha č. 13).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Róbert Gergič, JUDr. Milan Gavorník, Ing. Arch. Matej Jančár, Mgr.
Jozef Krilek, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Stanislav Piovarči, Pavel Zlámala.
Mgr. Jozef Krilek - navrhol uskutočniť stretnutie ohľadne rekonštrukcie hlavnej budovy MTK
v zložení: projektantka – J. Pichová, mesto Leopoldov, Ing. Arch. Ondrej Marko.
JUDr. Milan Gavorník informoval o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva, ktorá zasadala dňa 19. 5. 2015 (viď
príloha č. 14).
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu o činnosti:
a) Finančnej komisie, prednesenú predsedom komisie Mgr. Jozefom Krilekom.
b) Komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania
prednesenú členom komisie Pavlom Zlámalom.
c) Komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia
prednesenú členom komisie Ing. arch. Matejom Jančárom.
d) Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského
zastupiteľstva, prednesenú predsedom komisie JUDr. Milanom Gavorníkom.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
9. Všeobecná diskusia
Ing. Róbert Gergič – navrhol riešiť toalety na štadióne. Ďalej sa spýtal koho je povinnosťou
zabezpečiť počas hodových zábav SBS.
P. Pavel Zlámala – uviedol, že podľa počtu osôb na zábave, je zo zákona povinnosťou
usporiadateľov, zabezpečiť si SBS.
Primátorka mesta – uviedla, že preverí zmluvu s p. Marekom Valkom, či je povinný počas rôznych
kultúrnych a športových podujatí sprístupniť sociálne zariadenie v Spolkovej záhrade.
Primátorka mesta – informovala, že dňa 15. 5. 2015 sa uskutočnilo pojednávanie so SLaL. Súd
žalobu zamietol.
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Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol vyhodnocovať diskusiu z predchádzajúceho
zasadnutia MZ.
- Položil otázku, či sa niečo robí ohľadom dopravných značiek zakazujúcich vjazd nákladným
vozidlám.
- Upozornil, že v rámci separovania odpadu chýba v meste separovanie biologického odpadu.
Ing. Arch. Matej Jančár – informoval, čo všetko môže ísť do kompostu.
P. Stanislav Piovarči – položil otázku, či bolo vydané povolenie na výrub stromov na Ul. 1. Mája
(oproti bytovému domu 1043)?
Primátorka mesta – informovala o legálnom postupe pri výrube stromov.
Mgr. Renáta Miklošová – položila otázku ohľadom petície na výrub stromov pri bytovom dome na
Gojdičovej ul. Ako sa bude ďalej postupovať?
Primátorka mesta – uviedla, že všetky stromy sa nebudú vyrubovať. Výrub sa uskutoční od októbra
po dohode s Mestom Leopoldov.
P. Stanislav Piovarči – upozornil na chodníky na Gojdičovej ul., ktoré sú v dezolátnom stave.
Ing. Róbert Gergič – navrhol použiť dočasne na chodníky liaty asfalt.
JUDr. Milan Gavorník – navrhol zaslať písomne na GRZVJS stanovisko mesta ohľadom
vysporiadania vzťahov ČOV v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov s vidinou riešenia „za odplatu“.
Navrhuje kultúrny dom navrhnúť ako možnú náhradu.
Mgr. Jozef Krilek – uviedol, že vyjadrenie ŽSR ohľadne rekonštrukcie železničnej trate malo byť
zaslané každému poslancovi.
- Navrhol urgovať osadenie zrkadiel v meste Leopoldov.
Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – upozornil na netečúcu vodu na cintoríne a na naklonený stĺp
s kamerou.
10. Záver
Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 6. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom za
účasť.
V Leopoldove dňa 1. 6. 2015
Zapísala: Marieta Patajová

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

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

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

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

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