Zápisnica z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,
konaného dňa 26. 6. 2015

Zapisovateľka:

Marieta Patajová

Prítomní:

viď prezenčná listina

Ospravedlnení:

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

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 26. 6. 2015 otvorila a viedla primátorka
Mgr. Terézia Kavuliaková (ďalej len primátorka mesta).
Primátorka informovala poslancov o programe zasadnutia (viď príloha pozvánka).
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Program zasadnutia MZ dňa 26. 6. 2015.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebol prítomný Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
2. Kontrola prijatých uznesení
- správu hlavnej kontrolórky prečítala primátorka mesta (viď príloha č. 1).
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia MZ dňa 25. 5. 2015.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebol prítomný Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Primátorka mesta navrhla členov návrhovej komisie v zložení:
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Ing. arch. Matej Jančár
Bc. Zuzana Luhová.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Ing. arch. Matej Jančár
Bc. Zuzana Luhová.
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Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebol prítomný Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice Pavla Zlámalu a Stanislava Piovarčiho.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Určenie overovateľov zápisnice: Pavel Zlámala
Stanislav Piovarči.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebol prítomný Krilek).
Uznesenie bolo prijaté.
Prišiel Mgr. Jozef Krilek o 14,35 h.
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015 prečítala primátorka mesta
(viď príloha č. 2).
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
5. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly o výsledku následnej finančnej kontroly stavu
pohľadávok a záväzkov k 31. 5. 2015 v zmysle § 17 zákona č. 586/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
- správu hlavnej kontrolórky prečítala primátorka mesta (viď príloha č. 3).
Stanovisko finančnej komisie: komisia žiada o vypracovanie správy postúpených pohľadávok
exekútorovi a úspešnosť ich vymoženia za obdobie rokov 2011 – 2014.
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky z kontroly o výsledku následnej finančnej kontroly stavu pohľadávok
a záväzkov k 31. 5. 2015 v zmysle § 17 zákona č. 586/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
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6. Odkúpenie pozemku pod Základnou školou vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosť
Leopoldov
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 4).
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča primátorke vyvolať stretnutie vybraných zástupcov
mesta, farského úradu Leopoldov a Trnavskej arcidiecézy za účelom konkretizovania podmienok,
za ktorých Rímskokatolícka cirkev bude ochotná predmetný pozemok predať mestu Leopoldov.
Komisia neodporúča postupovať podľa návrhov zo strany mesta, ktoré budú celý proces predlžovať.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., JUDr. Milan Gavorník, Pavel Zlámala,
Stanislav Piovarči, Mgr. Renáta Miklošová, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Primátorka mesta - na záver diskusie uviedla, že mesto spracuje list a vyvolá stretnutie
s arcibiskupským úradom ohľadom odpredaja pozemkov.
7. Úprava rozpočtu:
a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 13 zo dňa 03. 06. 2015
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 5).
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 13/2015 zo dňa 03. 06. 2015.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
b) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 14
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 6).
Projekt – Likvidácia čiernych skládok
Primátorka mesta privítala Ing. Kristínu Bajtalovú a udelila jej slovo.
Ing. Kristína Bajtalová – informovala o možnosti získania finančných prostriedkov
z Enviromentálneho fondu na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom. Jedná sa o parcely
v k. ú. Leopoldov, na ktorých sa nachádza zmesový komunálny odpad, nie nebezpečné zložky
komunálneho odpadu, stavebný odpad bez obsahu nebezpečných zložiek a inertný stavebný odpad
na celkovej ploche cca 3500 m2.
Zoznam skládok:
Skládka č. 1 – skládka na rázcestí pri jazere štrkovka.
Skládka č. 2 – skládka za stolnotenisovou halou a športovým areálom.
Skládka č. 3 – skládka medzi Ul. Gojdičovou a Moyzesovou.
Skládka č. 4 – skládka medzi športovým areálom a Rázusovou ulicou.
Skládka č. 5 – skládka popri železničnej trati, Záhradnícka ulica.
Skládka č. 6 – skládka pri poľnej ceste za Hviezdoslavovou ulicou.
Sanácia odpadu sa bude realizovať mechanicky, ťažkou technikou.
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Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Podanie žiadosti o podporu formou dotácie na činnosť Sanácia miesta s nezákonne umiestneným
odpadom v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o enviromentálnom fonde v znení neskorších
predpisov. Celkové náklady na projekt sú 300.000,- eur, výška dotácie je 285.000,- eur, spoluúčasť
je 5 % čo je 15.000,- eur.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
Komasácia – Ul. Emila Skákalu (príloha č. 7)
Primátorka mesta privítala Ing. Ľubomíra Vrľáka a udelila mu slovo.
Ing. Ľubomír Vrľák – informoval o možnosti vykonania komasácie v lokalite na Ul. Emila Skákalu
v rámci pozemkových úprav vykonávaných v lokalite Piešťanská cesta. V lokalite na Ul. Emila
Skákalu by vzniklo 9 stavebných pozemkov, z toho 4 pre mesto Leopoldov.
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v súlade so zákonom 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov na ulici Emila Skákalu.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebola prítomná Miklošová).
Uznesenie bolo prijaté.
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča všetky navrhnuté zmeny rozpočtu k 26. 6. 2015
schváliť.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 14/2015:

PRÍJMY
Bežné príjmy

Rozpočet
pred
rozpočtovým Zmena v
opatrením v € €

Rozpočet po
rozpočtovom
opatrení v €

2 461 962

288 162

2 750 124

Dotácia VÚC - Vráťme Slovensku harmoniku

0

430

430

Dotácia VÚC - Domáci hudobný festival mladých

0

200

200

Dotácia VÚC - Leto v sedle - western dni

0

355

355

Dotácia VÚC - Zájazd pre sociálne odkázané rodiny s deťmi

0

200

200

Dotácia VÚC - 3 dni zdravia v meste

0

500

500

Dotácia VÚC - Beh mestom Leopoldov

0

300

300

Dotácia ZŠ na učebnice (MŠVVaŠ)

0

1 177

1 177

Dotácia MŽP na likvidáciu čiernych skládok

0

285 000

285 000

89 081

2 563

91 644

0

2 563

2 563

Kapitálové príjmy
Dotácia - zmena UP
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Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

342 157

0

342 157

2 893 200

290 725

3 183 925

Rozpočet pred
rozpočtovým
opatrením v €

VÝDAVKY
Bežné výdavky

Zdroj*

4.4. Likvidácia čiernych skládok

Rozpočet po
rozpočtovom
opatrení v €

Zmena v
€

2 036 179

304 732

2 340 911

CZ

0

285 000

285 000

4.4. Likvidácia čiernych skládok

VZ

0

15 000

15 000

5.3.2. Nájomné za pozemky

VZ

3 200

500

3 700

7.3. Kultúrne podujatia

CZ

0

1 985

1 985

10.1.7. Nákup konvektomatu

VZ

0

1 070

1 070

10.1.13. Učebnice

CZ

0

1 177

1 177

738 140

-12 507

725 633

0

2 563

2 563

0

1 000

1 000

Kapitálové výdavky
5.11. Zmena ÚP

CZ

5.14. Komasácia – Ul. Emila Skákalu
10.1.7. Nákup konvektomatu

VZ

10 000

-1 070

8 930

12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ

VZ

220 000

-15 000

205 000

Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

107 847

0

107 847

2 882 166

292 225

3 174 391

* VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
8. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MZ mesta Leopoldov, členov komisií zriadených
mestským zastupiteľstvom a účastníkov obradov mesta Leopoldov
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 8).
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča doplniť do Čl. 7 Odmena zástupcu primátora
poslednú vetu tak, aby bolo jasné za aké obdobie môže byť udelená mimoriadna odmena a do akej
výšky. FK navrhuje nasledovné znenie:
„Zástupcovi primátora môže byť primátor udeliť mimoriadnu odmenu za každý kalendárny polrok
(2-krát ročne) do výšky maximálne 300,- Eur.“
Diskusia: Hlasovanie za odporúčanú zmenu - návrh finančnej komisie.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Zásady odmeňovania poslancov MZ mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským
zastupiteľstvom a účastníkov obradov mesta Leopoldov (viď príloha č. 9).
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Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
a) Informácia o novej Smernici č. 28/2015 o spôsobe zabezpečovania občianskych obradov
a iných podujatí a slávností
- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 10).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., JUDr. Milan Gavorník.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu o prijatej Smernici č. 28/2015 o spôsobe zabezpečovania občianskych obradov a iných
podujatí a slávností.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
9. Rôzne
a) Schválenie predaja časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ulici
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 11).
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť odpredaj pozemku pod garážou Bc.
Milanovi Moravanskému a manželke Gabriele Moravanskej, rod. Púšovej, trvale bytom Leopoldov,
1. Mája 1043/105 za cenu 10,- Eur/m2.
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku pod garážou – dielu č. 1 o výmere 6 m2,
odčleneného geometrickým plánom č. 028/2015 zo dňa 01. 04. 2015 od pozemku KN-E parc. č.
483/107 o celkovej výmere 433 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1200 Bc.
Milanovi Moravanskému a manželke Gabriele Moravanskej, rod. Púšovej, trvale bytom Leopoldov,
1. Mája 1043/105, za cenu 10 €/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 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
9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
b) Schválenie zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 12).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník.
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Vecné bremeno na pozemkoch reg. „E“ katastra nehnuteľností:
parc. č. 83/1 – orná pôda (celková výmera 2 233 m2),
parc. č. 83/5 – ostatné plochy (celková výmera 789 m2),
parc. č. 83/6 – ostatné plochy (celková výmera 464 m2),
parc. č. 245 – ostatné plochy (celková výmera 24 620 m2),
parc. č. 247 – ostatné plochy (celková výmera 1 532 m2),
parc. č. 1616/102 – Zastavané plochy a nádvoria (celková výmera 6 840 m2),
parc. č. 1627 - Ostatné plochy (celková výmera 1 680 m2),
v k. ú. Leopoldov, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecných bremien
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
bezodplatne na dobu neurčitú, v nasledovnom rozsahu:
- zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávnenými
a ním poverenými osobami;
- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd pešo,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom
oprávneným a ním poverenými osobami.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
c) Informácia o činnosti komisií
Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 22. 6. 2015 (viď
príloha č. 13).
Prednostka MsÚ – doplnila informáciu o použití finančných prostriedkov (30.000,- Eur)
v Základnej škole Leopoldov.
- primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – I. stupeň ZŠ (energie, materiál, knihy, učebnice,
údržba budov)
- nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – II. stupeň ZŠ (energie, materiál, knihy,
údržba budov).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu o činnosti:
a) Finančnej komisie, prednesenú predsedom komisie Mgr. Jozefom Krilekom.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
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10. Všeobecná diskusia
JUDr. Milan Gavorník – upozornil na krivé stĺpiky na moste Trolasky. Ďalej upozornil na orezanie
konárov na Ul. Kukučínovej (vŕba), cez ktoré nie je vidieť dopravnú značku.
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – upozornil na svoj návrh predložený na zasadnutí MZ dňa
25. 5. 2015 ohľadne vyhodnocovania pripomienok poslancov MZ.
Primátorka mesta – uviedla, že pripomienky sa budú vyhodnocovať.
Mgr. Renáta Miklošová – upozornila na osobné automobily, ktoré parkujú na celom chodníku na
Gojdičovej ul. Tiež upozornila na zničené obrubníky chodníka na Murgašovej ul.
Ing. Arch. Matej Jančár – položil otázku ohľadom režimu fontány v parku na Nám. Sv. Ignáca.
Primátorka mesta – uviedla, že fontána bola pokazená, ale už je opravená a má svoj režim.
JUDr. Milan Gavorník – navrhol, aby sa predĺžil režimový chod fontány.
Ing. Arch. Matej Jančár – upozornil na parkujúce autá na Hlohovskej ceste v blízkosti križovatky
ciest Hurbanova, Hlohovská cesta.
Primátorka udelila slovo občanovi mesta.
Občan – položil otázku ohľadne pozemkov v lokalite tehelňa.
Primátorka mesta – uviedla, že v minulosti sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi pozemkov
v lokalite Tehelňa, ktorí boli upozornení, že mesto Leopoldov v tejto lokalite nebude robiť žiadne
siete ani cesty.
Momentálne sa pripravuje komasácia lokality Piešťanská cesta a lokality Emila Pavloviča. Do
budúcna sa plánuje aj komasácia lokality tehelňa.
11. Záver
Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 7. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom za
účasť.
V Leopoldove dňa 9. 7. 2015
Zapísala: Marieta Patajová

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

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

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

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

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