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Zápisnica z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,  

konaného dňa 27. 02. 2017 o 15,30 h. 
 

 

 

Zapisovateľka:         Marieta Patajová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

Ospravedlnení:         Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

                                     

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 27. 02. 2017 otvorila a viedla  

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

 

Primátorka skonštatovala, že z celkového počtu poslancov 11 je prítomných 9. MZ je teda 

uznášania schopné. 

 

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

v programe doplniť do bodu 11) Rôzne, bod e) Zriadenie komisie na zistenie príčin zápachu.  

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zmenu v programe zasadnutia – doplnenie do bodu 11) Rôzne, bod e) Zriadenie komisie na zistenie 

príčin zápachu.  

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                   proti         0 

                   zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Program zasadnutia MZ dňa 27. 02. 2017: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení z 23.  24. zasadnutia MZ v Leopoldove.  

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov. 

4. Pripomienky a dopyty poslancov. 

5. Investičný zámer – rekonštrukcia kina. 

6. Príspevok centru voľného času na žiakov z mesta Leopoldov. 

7. Zásady vyhlasovania mestského rozhlasu Mesta Leopoldov. 

8. Navýšenie fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytoch vo vlastníctve Mesta Leopoldov 

9. Vyhodnotenie grantovej pomoci mesta, prerokovanie nových žiadostí. 

10. Úprava rozpočtu: 

      a) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2017. 

11. Rôzne: 

 a) Sociálny taxík; 

 b) Smernica o postupe vymáhania pohľadávok. 

 c) Predaj majetku mesta – žiadosť p. Pekaroviča. 
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 d) Informácia o činnosti komisií. 

 e) Zriadenie komisie na zistenie príčin zápachu.  

12.  Záver. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 27. 02. 2017 vrátane zapracovaných zmien.      

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                   proti         0 

                   zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení z 23.  24. zasadnutia MZ v Leopoldove 

- informovala hlavná kontrolórka (viď príloha č. 1 a 2). 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ dňa 30. 01. 

2017. 

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ dňa 07. 02. 

2017. 

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

                           

                                                       

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov 

O slovo sa prihlásil Martin Majtán a prečítal podnety občianskeho združenia Leopoldov (viď 

príloha č. 3). 

Podnet č. 1. Internetová služba – odkazy (občanov) pre starostu. 

Podnet č. 2. Literárny Leopoldov – rozmiestnenie kníh po verejných miestach (napr. MŠ, ZŠ) 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Ing. Róbert Gergič, Stanislav Piovarči. 
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Podnet č. 3. Workoutové ihrisko – zriadenie na starom cintoríne. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Ing. arch. Matej Jančár. 

 

Podnet č. 4. Predaj časopisu  Leopoldov v Jednote COOP. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Ing. Róbert Gergič, Ing. Terézia Trnková, Ing. arch 

Matej Jančár. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol časopis Leopoldov dávať obyvateľom Leopoldova 

zadarmo. 

 

Mgr. Jozef Krilek – navrhol rozdávať časopis Leopoldov obyvateľom mesta, priamo do schránok. 

 

Podnet č. 5. Analýza z predaja časopisu – vypracovanie mestom. 

Podnet č. 6. Upraviť rozmiestnenie mestského rozhlasu. 

Podnet č. 7. Riešenie dopravného značenia na Kukučínovej ul. za železničným priecestím v smere 

na Dlhú ul. 

Podnet č. 8. Presunutie dopravného značenia „zákaz vjazdu vozidlám vyšším ako 4,8 m“ na 

Kukučínovej ul. pred železničným priecestím – značka zakrýva výstražné svetlá. 

Podnet č. 9. Návrh na výmenu pôvodného verejného osvetlenia za LED osvetlenie. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Ing. Róbert Gergič. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že verejné osvetlenie má mesto vyriešené úspornými žiarovkami. 

 

P. Jozef Šantavý - upozornil na poškodené zábradlie na moste na Trnavskej ceste. 

 

P. Martin Majtán - upozornil na blikajúce verejné osvetlenie na Ul. 1. Mája pred bývalým detským 

centrom Slniečko.  

 

P. Martin Majtán – ďalej požiadal poslancov, aby pri prideľovaní grantov pridelili viac fin. 

prostriedkov OZ Leopoldov. 

  

Primátorka mesta – uviedla, že na podnety bude mesto písomne odpovedať. 

 

 

4. Pripomienky a dopyty poslancov 

Primátorka mesta odpovedala na podnety zo zasadnutia MZ dňa 30. 01. 2017 (viď príloha č. 4). 

 

Mgr. Jozef Krilek – položil otázku ohľadom kanalizácie. Na kanalizáciu nie je napojených 31 % 

obyvateľov. Je to preto, lebo tam nie je zavedená kanalizácia, alebo z osobných dôvodov 

obyvateľov. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že kanalizácia je vybudovaná v celom meste. 31 % obyvateľov má 

možnosť sa napojiť na kanalizáciu.  
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Mgr. Jozef Krilek – položil otázku, či má mesto vedomosť, aké množstvo kanalizačných prípojok 

bude potreba v blízkej budúcnosti. Nejedná sa o jestvujúce prípojky. 

 

Ing. Róbert Gergič – uviedol, že to je otázka na stavebnú komisiu. Komisia sa môže na zasadnutí 

tejto problematike venovať. 

 

JUDr. Milan Gavorník – navrhol, aby mesto našlo spôsob k zvýšeniu percenta obyvateľov 

napojených na kanalizáciu. Ďalej navrhol preveriť spôsob sankcionovania občanov, ktorí nie sú 

napojení na kanalizáciu. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči, Ing. Róbert Gergič, JUDr. Milan Gavorník. 

 

Mgr. Jozef Krilek – navrhol umiestniť dopravnú značku „zákaz zastavenia“ na Štúrovej ul. od 

potravín p. Herca po žel. stanicu.  

 

Ing. arch. Matej Jančár – navrhol vyčistiť tabuľky umiestnené pri pamiatkach, pretože sú 

nečitateľné. Ďalej upozornil na nekompletný retardér na Gucmanovej ul.  

 

P. Pavel Zlámala – navrhol natrieť reflexnou farbou retardér na Holubyho ul. 

 

 

5. Investičný zámer – rekonštrukcia kina  

- informoval Ing. arch. Matej Jančár (viď príloha č. 5). Ďalej uviedol, že celý investičný zámer je vo 

výške 120.000,- eur bez DPH. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. -  položil otázku, či bude súčasťou rekonštrukcie aj posilňovňa.  

 

Primátorka mesta – uviedla, že ak budeme chcieť posilňovňu, tá je v zadaní riešená ako nezávislá 

prevádzka v prenájme. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zadanie a stavebný program pre verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov (podlimitná 

zákazka) „Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove“. 

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                   proti         0 

                   zdržali sa 0 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

 

6. Príspevok centru voľného času na žiakov z mesta Leopoldov 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 6). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť príspevok na štyroch žiakov z mesta 

Leopoldov, ktorí navštevujú centrum voľného času Dúha na základe žiadosti centra.  
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Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia: 

komisia odporúča MZ príspevok schváliť. 

 

P. Pavel Zlámala – navrhol prispieť rovnakou sumou ako aj v CVČ Bojničky, t. z. vo výške 65,- 

EUR na žiaka.  

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – 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 pre Centrum voľného času Dúha so sídlom Koperníkova 24, Hlohovec 

vo výške 65,- € na rok 2017 na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste 

Leopoldov. Spolu za 4 deti 260,- € na rok 2017. 

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

 

7. Zásady vyhlasovania mestského rozhlasu Mesta Leopoldov 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 7). 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol vyhlasovať v mestskom rozhlase čo najneskôr, 

napríklad o 16,30 h. Dôvodom je, že  občania, ktorí sú zamestnaní v iných mestách, prídu do 

Leopoldova väčšinou okolo 16,00 a nemajú šancu počuť vyhlasovanie v mestskom rozhlase. 

 

Prednostka MsÚ – uviedla, že pracovný čas zamestnancov MsÚ je do 15,30 h. okrem stredy, keď je 

pracovný čas do 16,30 h.  Oznamy, ktoré sa vyhlasujú v mestskom rozhlase sú zverejnené aj na  

webovej stránke mesta. 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť zásady vyhlasovania. 

 

Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia: 

komisia odporúča MZ zásady vyhlasovanie schváliť. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Pavel Zlámala, JUDr. Milan Gavorník. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zásady vyhlasovania mestského rozhlasu v meste Leopoldov. 

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                  proti         0 

                  zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     
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8. Navýšenie fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytoch vo vlastníctve Mesta 

Leopoldov 

- informovala Marieta Patajová (viď príloha č. 8). 

 

Ing. Róbert Gergič – navrhol fond opráv na Rázusovej ul. ponechať na zákonnej hranici a fond 

opráv na Gojdičovej navýšiť, aby finančné prostriedky vo fonde postačovali na opravy v bytovom 

dome. 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť nasledovné navýšenie: 

1) Fond opráv vo výške 0,35 EUR/m
2
/mesiac v bytovom dome na Gojdičovej ul. 1141/15A, B, C, 

D, E, F v Leopoldove. 

2) Fond opráv vo výške 0,31 EUR/m
2
/mesiac v bytovom dome na Rázusovej ul. č. 1491/33, 

1491/35, 1492/37, 1492/39 v Leopoldove. 

Komisia ďalej odporúča každý rok revidovať výšku fondu opráv na základe skutočných požiadaviek 

pre jednotlivé bytové domy. 

 

Primátorka mesta  - uviedla, že na Gojdičovej ul. je potrebné urobiť zateplenie strechy a neskôr 

opravu celej strechy. Na to však finančné prostriedky z fondu opráv nepostačujú. Zatiaľ sa opravili 

len miesta, kde cez strechu zatekalo. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Ing. Róbert Gergič, Mgr. Jozef Krilek, 

Stanislav Piovarči. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že na strechu je vypracovaná PD a znalecký posudok. V ňom je 

uvedený postup riešenia aj s cenami. Túto rekonštrukciu však nie je možné hradiť z fondu opráv. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Tvorbu fondu opráv vo výške 0,35 EUR/m
2
/mesiac v bytovom dome na Gojdičovej ul. č. 1141/15A, 

B, C, D, E, F v Leopoldove od 01. 06. 2017. 

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Tvorbu fondu opráv vo výške 0,31 EUR/m
2
/mesiac v bytovom dome na Rázusovej ul. č. 1491/33, 

1491/35, 1492/37, 1492/39 v Leopoldove od 1. 6. 2017.  

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     
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9. Vyhodnotenie grantovej pomoci mesta, prerokovanie nových žiadostí 

Primátorka odovzdala slovo predsedníčke komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, 

dotácií a komunitného plánovania Mgr. Renáte Miklošovej. 

 

Mgr. Renáta Miklošová – informovala o pridelení finančných príspevkov a dotácií z grantového 

programu mesta Leopoldov na rok 2017 a vyhodnotení grantovej pomoci v roku 2016 (viď príloha 

č. 9). 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Pavel Zlámala, Stanislav Piovarči, Mgr. Renáta Miklošová, Ing. arch. Matej 

Jančár, Mgr. Jozef Krilek, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., JUDr. Milan Gavorník. 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť návrh komisie kultúry, športu, 

mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania. 

 

Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia: 

komisia odporúča MZ navrhnuté granty schváliť. 

 

P. Stanislav Piovarči – navrhol navýšiť grant pre Martina Majtána o 150,- eur. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2017 v súlade s VZN č. 

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

1. Rehabilitačné cvičenie:     200,- Eur 

2. Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu:   200,- Eur 

3. Joga pre všetkých:                 150,- Eur 

4. Neregistrovaní stolní tenisti:    200,- Eur 

5. NS Skarabeus      750,- Eur 

6. NS Športovcov      750,- Eur 

7. Martin Majtán      600,- Eur 

8. Jozef Šantavý      350,- Eur 

SPOLU:               3.200,- Eur   

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)  

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

P. Stanislav Piovarči – navrhol upozorniť ZO Štrkovka, aby nevyvážali komunálny odpad za 

oplotenie chatovej oblasti.  

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2017 v súlade s VZN č. 91/2013 

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

1. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov   1.000,- Eur 

2. Mestský stolno-tenisový klub     3.000,- Eur 
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3. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska                 150,- Eur 

4. Leopoldovský tenisový klub LTC                   900,- Eur 

5. Nohejbalový klub Leopoldov        700,- Eur 

6. ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov               2.000,- Eur 

7. Leopoldovský jazdecký oddiel Oklahoma                          1.000,- Eur 

8. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC                                   4.000,- Eur 

9. Mestský telovýchovný klub MTK                         14.000,- Eur 

10. ZO Štrkovka ZO SZZ č. 16 – 112               2.000,- Eur 

11. OZ Pranier                     600,- Eur 

SPOLU:                 29.350,- Eur  

Hlasovanie: za           9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                   proti         0 

                   zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

 

10. Úprava rozpočtu: 

a) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2017 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 10). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť navrhnuté zmeny rozpočtu tak, ako 

sú navrhnuté v návrhu na zmenu rozpočtu. 

 

Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia: 

komisia odporúča MZ navrhnuté zmeny v rozpočte schváliť. 

 

Primátorka mesta – je vyhlásená výzva v rámci integrovaného regionálneho operačného programu 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na predkladanie projektových zámerov na 

budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných 

učební rôzneho druhu v základných školách. Výzva má dve etapy. Prvá etapa je projektový zámer 

a po schválený projektového zámeru je samotná žiadosť o NFP. V rámci projektového zámeru sa 

posiela zjednodušená žiadosť riadiacemu orgánu – TSK, ktorý projekt posúdi a vydá odporúčacie 

alebo neodporúčacie stanovisko. Na základe odporúčacieho stanoviska bude vypracovaná žiadosť 

o NFP. Riaditeľka ZŠ prejavila záujem so zapojením sa do výzvy. V prvej etape nie je potrebné 

uznesenie MZ o vyčlenení finančných prostriedkov na 5 % spolufinancovanie. Z toho dôvodu nie je 

potrebné vyčleniť v položke rozpočtu finančné prostriedky vo výške 3.000,- eur ani finančné 

prostriedky v prípade úspešnosti projektu vo výške 57. 000,- eur. V tejto fáze nie je potrebné 

zapájať samotný projekt do rozpočtu mesta, ale je potrebné schváliť finančné prostriedky vo výške 

3.000,- eur na vypracovanie žiadosti. Mesto na vypracovanie žiadosti oslovilo firmu Centire 

Bratislava.   

 

Navrhované zmeny v rozpočte: 

Príjmová časť 

1. Výnos dane z príjmov územnej samosprávy ... + 3.000,- € 

 

Výdavková časť 

7.4. Granty ... – 150,-  

13.6.2. Reprezentačné výdavky miestne záujmové organizácie ... + 150,-  

 

Diskusia: - 
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Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017: 

  ZDROJ 

Rozpočet pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 
Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné príjmy  2 992 067 3 801 2 995 868 

1. Výnos dane z príjmov uzem. Samosprávy  1 116 680 +3 000 1 122 680 

Transfery, granty a príspevky  607 646 801 608 447 

     40. Dotácia na výkon matrík  5 100 + 21 5 121 

     52. Dotácia na prenesené kompetencie MŠ  5 000 + 534 5 534 

     55. Register adries  0 + 246 246 

Finančné operácie  903 462 1 492 904 954 

       4. Vratka ročného zúčtovania ZP ZŠ  0 + 1 492 1 492   

Príjmy celkom  3 895 529 5 293 3 900 822 

Bežné výdavky  2 434 445 5 293 2 439 738 

5.9. Verejné obstarávanie 41 12 000 + 3 000 15 000 

10.1.1. Prenesené kompetencie  581 944 + 1 492 583 436 

10.2.1. Prenesené kompetencie MŠ 41 5 000 + 534 5 534 

11.1. Matrika  5  100 + 21 5 121 

11.6. Register adries  0 + 246 246 

7.4. Granty  30 100 -150 29 950 

13.6.2. reprezentačné výdavky miestne záujmové organizácie  3 050 +150 3200 

Výdavky celkom   3 895 529 5 293 3 900 822 

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

11. Rôzne 

a) Sociálny taxík  

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 11). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča pozvať na MZ zástupcov spoločnosti AV mobilita 

za účelom prezentácie projektu „RegioAuto“ (sociálny taxík). Komisia ďalej odporúča primátorke 

mesta preveriť či už danú službu využíva nejaká obec/mesto, prípadne aké sú iné možnosti 

zabezpečenia prepravnej služby pre občanov Leopoldova. 

 

Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia: 

komisia navrhuje potrebu poskytovania uvedenej služby dôsledne zvážiť (pozitíva/negatíva/riziká). 
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Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Ing. Róbert Gergič, Pavel Zlámala, Ing. arch. Matej Jančár, doc. PhDr. 

Miroslav Karaba, PhD., Stanislav Piovarči, JUDr. Milan Gavorník, Mgr. Jozef Krilek. 

 

Poslanci MZ  prejavili záujem o prezentáciu projektu „RegioAuto“ (sociálny taxík) spoločnosťou 

AV mobilita. 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o sociálnom taxíku – RegioAuto. 

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

b) Smernica o postupe vymáhania pohľadávok 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 12). 

 

Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia: 

komisia odporúča MZ smernicu schváliť. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o prijatí Smernice o postupe vymáhania pohľadávok. 

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

c) Predaj majetku mesta – žiadosť p. Pekaroviča 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 13). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ na základe žiadosti p. Pekaroviča, schváliť 

zámer na odpredaj mestskej pôdy. 

 

Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia: 

komisia odporúča MZ schváliť zámer predaja majetku pre p. Pekaroviča. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 
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Návrh na uznesenie – MZ odporúča: 

Pripraviť podklady k predaju časti nehnuteľnosti na parcele KN-C č. 348 vo výmere 214 m
2
, 

nachádzajúcej sa v k. ú. Leopoldov, ktorú má v užívaní p. Jozef Pekarovič od roku 1966 a riadne za 

ňu platí daň z nehnuteľnosti.  

Hlasovanie: za            8 (Gavorník, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 1(Gergič). 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

d) Informácia o činnosti komisií 

 

Ing. arch. Matej Jančár informoval o činnosti komisie investičných činností, územného plánovania, 

výstavby a životného   prostredia, ktorá zasadala dňa 20. 02. 2017 (viď príloha č. 14). 

 

Primátorka mesta – informovala: 

- dňa 25. 02. 2017 v Trnave sa uskutočnilo stretnutie dobrovoľných hasičov a ich zriaďovateľov  

s ministrom Kalinákom. P. Kaliňák informoval, že do konca marca 2017 je potrebné podať žiadosti 

na nové požiarne vozidlá. Mesto Leopoldov si podá žiadosť o nové vozidlo, ktoré by malo nahradiť 

starú Aviu. Taktiež p. Kaliňák informoval, že je možné získať dotáciu na rekonštrukciu, obnovu, 

prístavbu, nadstavbu požiarnych zbrojníc. Dotácia sa týka aj výstavby nových požiarnych zbrojníc. 

Výška dotácie je 30.000,- eur. Výzva bude vyhlásená ku koncu polroka 2017. Podmienkou je 

stavebné povolenie na stavbu požiarnej zbrojnice. 

 

Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 23. 02. 2017 (viď 

príloha č. 15).  

 

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

zasadala dňa 14. 02. 2017 (viď príloha č. 16). 

 

P. Marieta Patajová – uviedla, že MUDr. Ján Žáček už bol ocenený TSK ako pracovník 

v zdravotníctve. 

 

Bc. Zuzana Luhová – navrhla na ocenenie p. Irenu Markovičovú. 

 

JUDr. Milan Gavorník – navrhol na ocenenie p. Boženu Svitekovú. 

 

Mgr. Renáta Miklošová – navrhla na ocenenie MUDr. Annu Markovú. 

 

P. Stanislav Piovarči – navrhol na ocenenie p. Boženu Adamovičovú. 

 

Diskusia: - 

 

Primátorka mesta – navrhla na ocenenie MUDr. Annu Markovú. 

 

Poslanci MZ súhlasia s návrhom na ocenenie pracovníka v zdravotníctve MUDr. Anny Markovej 

a v prípade nesúhlasu jej náhradníčky p. Ireny Markovičovej. 

 

Mgr. Renáta Miklošová informovala o činnosti komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov, 

dotácií a komunitného plánovania, ktorá zasadala dňa 14. 02. 2017 (viď príloha č. 17). 
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Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o činnosti: 

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

prednesenú členom komisie Ing. arch. Matejom Jančárom.  

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

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

prednesenú predsedníčkou komisie Mgr. Renátou Miklošovou. 

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

Zlámalom. 

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

e) Zriadenie komisie na zistenie príčin zápachu  

- informovala primátorka mesta: 

na zasadnutí MZ dňa 07. 02. 2017 sa poslanci zhodli na zriadení komisie ohľadom zápachu. 

Primátorka mesta navrhla komisiu doplniť aj o zisťovanie príčin hluku. Uviedla, že v prípade 

záujmu môže prizvať odborníka. 

 

Mgr. Jozef Krilek – navrhol členov komisie v zložení: Ing. Rudolf Holkovič, Stanislav Piovarči, 

Miloš Jančár, Ladislav Pagáč, zástupcovia mesta – Ing. Silvia Grossová, primátorka mesta. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči, Ing. arch. Matej Jančár, doc. PhDr. Miroslav Karaba, 

PhD., Ing. Róbert Gergič, JUDr. Milan Gavorník, Ing. Terézia Trnková.  

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zriadenie komisie na zistenie príčin zápachu a hluku v prevádzkach Enviral, a. s. a Meroco, a. s. 

Leopoldov, v zložení: 

Ing. Rudolf Holkovič 

Miloš Jančár 

Stanislav Piovarči 

Ladislav Pagáč. 

Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Primátorka mesta informovala:  

RD - Ing. Ladislav Lašo – od p. Laša nemáme stále vyjadrenie, údajne čaká na svojho právnika, 

ktorý sa má vyjadriť k našim pripomienkam. 

Spolková záhrada – Marek Valko – s p. Valkom sa uskutočnilo stretnutie, z ktorého vzišla dohoda, 

že do piatku p. Valko doručí stanovisko, v ktorom uvedie svoje požiadavky. Do dnešného dňa sa p. 

Valko neozval a ani nedoručil žiadne stanovisko.  
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Ing. Róbert Gergič – navrhol robiť z každého stretnutia s p. Marekom Valkom zápis. 

 

 

12. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 25. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom 

za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 17. 03. 2017 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Ing. Zuzana Pelzlová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 


