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Zápisnica z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,  

konaného dňa 27. 03. 2017 o 15,30 h. 
 

 

 

Zapisovateľka:         Marieta Patajová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

Ospravedlnení:         Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková 

                                     

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 27. 03. 2017 otvorila a viedla  

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

 

Primátorka skonštatovala, že z celkového počtu poslancov 11 je prítomných 8. MZ je teda 

uznášania schopné. 

 

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

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 27. 03. 2017.      

Hlasovanie: za            8 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ v Leopoldove 

a) Kontrola prijatých uznesení z 25. zasadnutia MZ v Leopoldove 

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

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, 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 27. 02. 

2017. 

Prítomní: 8 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Hlasovanie: za            8 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         
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b) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ v roku 2017, ktoré mali hodnotenie 

ako priebežné plnenie 

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

 

Prišiel Mgr. Jozef Krilek o 15,45 h. 

 

Prišiel doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. o 15,45 h. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky o prehodnotení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, 

ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, 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 Mgr. Róbert Levčík a predniesol svoje podnety: 

- parkovanie na Ul. Gojdičova a Nádražná – je to nebezpečné, lebo autá parkujú ona oboch stranách 

a aj v blízkosti križovatky, 

- oznamy v mestskom rozhlase – sa neopakujú, navrhol opakovať viackrát, prípadne zverejniť 

oznamy na webovej stránke mesta, 

- za administratívnou budovou ŽSR na Nádražnej ul. je nefunkčné ihrisko (zostali po ňom len 

bránky)- navrhol nejakým spôsobom využiť tento pozemok, 

- pozemok na Nádražnej ul. oproti žel. trate, v minulosti tam boli záhradky– navrhol dotiahnuť tam 

vodu a ponúknuť občanom v činžiakoch na pestovanie, prípadne na parkovanie automobilov,  

- bazén na Nádražnej ul. oproti žel. trati – navrhol oplotiť,  

- športová nafukovacia hala - aká je jej životnosť a čo sa plánuje po jej skončení? 

- chodník na Prechodné – cesta na Prechodné je v dezolátnom stave, mesto by malo uvažovať aspoň 

o vybudovaní chodníka pozdĺž tejto cesty, 

- studne pri činžiakoch – obyvatelia činžiakov si upravujú okolie výsadbou okrasnej zelene, je 

možné pri činžiakoch vybudovať studne na polievanie tejto zelene? 

- občianske združenia v meste Leopoldov – navrhol predstaviť ich činnosť prostredníctvom 

časopisu Leopoldov. 

- prechod pre chodcov - navrhol vybudovať pri kine Osveta, 

- prevádzkové hodiny na Pošte Leopoldov - je v právomoci mesta uložiť Pošte Leopoldov 

predĺženie prevádzkových hodín? Pre občanov, ktorí dochádzajú sú nevyhovujúce. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že podnetmi sa budú zaoberať pracovníci MsÚ. 

 

 

4. Pripomienky a dopyty poslancov 

Primátorka mesta odpovedala na podnety zo zasadnutia MZ dňa 27. 02. 2017 (viď príloha č. 3). 
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Primátorka mesta – uviedla, že ohľadom odvádzania splaškových vôd, požiadal Najvyšší kontrolný 

úrad v Trnave mesto Leopoldov o poskytnutie informácie ako mesto Leopoldov zabezpečuje oblasť 

nakladania s komunálnymi odpadovými vodami (viď príloha č. 4). Následne prišiel e-mail 

z Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave, ktorého prílohou bola žiadosť 

o stanovisko k požiadavke Európskej komisie k priestupku č. 2016/2191 (infrigement), v ktorej 

Európska komisia chce sankcionovať Slovenskú republiku, pretože nemá dostatočné množstvo 

pripojených domácností na kanalizáciu (viď príloha č. 5). 

V súvislosti s vyššie uvedením Mesto Leopoldov na najbližšie zasadnutie pripraví VZN o nakladaní 

s odpadovými vodami a uskutoční kampaň pre občanov ohľadom pripojenia sa na kanalizáciu. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, primátorka mesta. 

 

JUDr. Milan Gavorník – upozornil na parkovanie obyvateľov pred domami na cestnej komunikácii, 

pričom majú vytvorené parkovacie miesta priamo na svojom pozemku. Navrhol vybrať vhodný 

spôsob ako zabrániť parkovaniu pri domoch priamo na cestnej komunikácii.  

 

Primátorka mesta – uviedla, že tento problém je v celom meste Leopoldov. Mesto môže urobiť 

kampaň, a vyzvať občanov, aby neparkovali na verejnom priestranstve, pretože bránia vykonávaniu 

služieb pri čistení ciest, zimnej údržbe alebo odvozu komunálneho odpadu. 

 

JUDr. Milan Gavorník – navrhol upozorniť Ing. Púša na Hurbanovej ul., aby neparkoval svoje autá 

na verejnom priestranstve pred rodinným domom.  

 

Ing. arch. Matej Jančár – navrhol zvýrazniť prechody pre chodcov v meste Leopoldov, prípadne 

zvoliť inú farbu zvýraznenia ako napr. v obce Madunice. Upozornil, že pred hlavným vchodom do 

kostola je v dlažbe kocka vpadnutá do zeme, môže tam prísť k úrazu. Ďalej upozornil na novú cestu 

z Hviezdoslavovej ul. na cintorín, kde sú opätovné nánosy kamienkov. Uviedol, že na Hlohovskej 

ceste medzi tzv. žandárskymi bytovkami, ľudia nemajú garáže a parkujú autá na oboch stranách 

cesty a veľa krát sa tadiaľ nedá prejsť autom. Navrhol, aby sa tam zriadila jednosmerná ulica. Na 

záver položil otázku kedy bude spustená nová webová stránka mesta. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že presný termín spustenia stránky nie je určený, momentálne prebieha 

pripomienkovanie a preklápanie stránky. Následne bude spustená skúšobná verzia a potom samotné 

napĺňanie stránky. 

 

P. Stanislav Piovarči – navrhol zdržať platbu za rekonštrukciu budovy futbalového štadiónu, 

z dôvodu objavovania sa nedostatkov. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že v súvislosti s objavovaným sa nedorobkov, má mesto podržaných 

7.000,- eur, ktoré budú vyplatené spoločnosti až po odstránení všetkých nedostatkov. 

 

P. Stanislav Piovarči – upozornil na veľké množstvo plastových fliaš, ktorými je znečistené okolie 

cesty na štrkovku.  

 

Primátorka mesta – uviedla, že v rámci dňa zeme vyzve organizácie na vyčistenie tejto lokality. 

 

Ing. arch. Matej Jančár – upozornil na parkovanie osobného auta pred štadiónom vedľa miesta pre 

vozíčkarov, ktoré bráni vstupu do areálu štadióna. Navrhol tam umiestniť značku zákaz státia. 
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Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – upozornil na kopu reklamných letákov, ktoré boli vyhodené pri 

žel. stanici. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že vyhodené letáky boli aj pri zberni odpadov, na základe toho bol 

kontaktovaný distribútor reklamných letákov, aby si to vyriešil s rozvozcom letákov v meste 

Leopoldov. 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – upozornil na nefunkčný  merač rýchlosti na ceste pred ZŠ. 

 

Prednostka MsÚ – uviedla, že porucha bola nahlásená p. Brodekovi, aby vymenil batériu v merači. 

 

 

5. Prezentácia – sociálny taxík  

Primátorka mesta privítala Mgr. Máriu Fumačovú a p. Klaudiu Valuškovú za spoločnosť AV 

Mobilita a udelila im slovo. 

 

Mgr. Mária Fumačová – predstavila a odprezentovala projekt RegioAuto komunitná prepravná 

služba (viď príloha č. 6). 

 

Primátorka mesta – položila otázku ohľadom využiteľnosti komunitnej prepravnej služby  

RegioAuto. 

 

Mgr. Mária Fumačová – uviedla, že komunitná prepravná služba sa využíva v Záhorskej Bystrici 

hlavne pre znevýhodnených občanov. 

 

P. Klaudia Valušková – doplnila, že táto služba sa osvedčila hlavne v chránenej dielni. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Mgr. Jozef Krilek, Stanislav Piovarči, Ing. arch. Matej Jančár, Ing. Róbert 

Gergič, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Mgr. Renáta Miklošová. 

 

Primátorka mesta poďakovala Mgr. Márie Fumačovej a p. Klaudii Valuškovej za prezentáciu 

projektu. 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – navrhol riešiť sociálny taxík v spolupráci so SZTP  a PCCH. 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o regionálnej prepravnej službe Regio auto.  

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ odporúča: 

Pripraviť ekonomický, právny a komerčný dopad prevádzkovania sociálneho taxíka Regio auto. 
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Hlasovanie: za           10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

 

6. Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru 

Primátorka mesta privítala p. Františka Chovana za dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove 

a udelila mu slovo. 

 

P. František Chovan – prečítal správu o  činnosti dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove za 

rok 2016 (viď príloha č. 7).  

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník. 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove za rok 2016. 

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

 

7. Výročná správa mestskej knižnice 

Primátorka mesta privítala Bc. Michaelu Haringovú, pracovníčku mestskej knižnice a udelila jej 

slovo. 

 

Bc. Michaela Haringová – prečítala výročnú správu mestskej knižnice v Leopoldove za rok 2016 

(viď príloha č. 8). 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Ing. Róbert 

Gergič, Mgr. Jozef Krilek. 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Výročnú správu mestskej knižnice v Leopoldove za rok 2016. 

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

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

Prerušenie zasadnutia MZ pred bodom 8/ Zmena ÚPD.  

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8. Zmena ÚPD 

Primátorka mesta privítala Ing. arch. Ondreja Marka a udelila mu slovo. 

 

Ing. arch. Ondrej Marko – informoval o analýze súčasného stavu – veľkosti pozemkov a potenciál 

na výstavbu v záhradách (viď príloha č. 9). 

 

Primátorka mesta – položila otázku, či je niekde nadefinované, v ktorých lokalitách mesta sa 

povoľuje stavba v záhradách alebo, podľa čoho sa bude určovať, kde sa môže stavať v záhradách. 

 

Ing. Arch. Matej Jančar – uviedol, že nie je plošne určené, kde sa môže stavať v záhradách. 

 

Ing. Arch. Ondrej Marko – uviedol, že stavať v záhradách sa môže ak stavebník splní podmienky 

zastavanosti, podmienky prístupu na pozemok (komunikácia v šírke 3 m), podmienky vyplývajúce 

zo stavebného zákona t. z. parkovanie na vlastnom pozemku, siete, a pod. 

 

Diskusia: 

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

primátorka mesta, JUDr. Milan Gavorník. 

 

Ing. Róbert Gergič – navrhol, aby komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby 

a životného prostredia pripravila do najbližšieho zasadnutia MZ materiál, o ktorom budú môcť 

poslanci rokovať a dopĺňať prípadne meniť jednotlivé články územného plánu. 

 

P. Stanislav Piovarči – navrhol, aby na jednej strane bolo uvedené aktuálne znenie a aj navrhovaná 

zmena.    

 

O slovo sa prihlásila občianka Ing. Anna Kirschbaumová. 

 

Ing. Anna Kirschbaumová – uviedla, že plánuje chovať zvieratá v strede svojej záhrady. Ďalej 

prejavila nesúhlas so zrušeným uličnej čiary. Požiadala o vysvetlenie ako bude riešená prístupová 

cesta, v prípade, že na pozemku p. Levčíka budú postavené dva rodinné domy.  

 

O slovo sa prihlásil občan Mgr. Róbert Levčík. 

 

Mgr. Róbert Levčík – uviedol, aby sa neriešil konkrétne jeho prípad s pozemkom, ale aby sa riešili  

problémy so stavaním v záhradách celoplošne. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že poslanci MZ neriešia konkrétne pozemok p. Levčíka a jeho susedov, 

ale stavanie v záhradách v celom Leopoldove. Z materiálu, o ktorom informoval Ing. Arch. Ondrej 

Marko je zrejmé, že nie sú vytypované lokality, v ktorých je možné alebo nie je možné stavať 

v záhradách, ale budú presne zadefinované regulatívy, kedy to bude možné v ktorejkoľvek lokalite 

mesta Leopoldov. Ak stavebník splní dané regulatívy bude môcť stavať aj v záhrade. 
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Ing. Anna Kirschbaumová – uviedla, že nesúhlasí, aby sa stavalo na pozemku p. Levčíka. 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ odporúča: 

Dopracovať návrh územno-plánovacej dokumentácie s presným určeným zmien a doplnkov č. 

4/2017. 

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Primátorka mesta – navrhla uskutočniť 11. 4. 2017 pracovné stretnutie ohľadom zmeny ÚPD.   

 

Mgr. Jozef Krilek – navrhol prejednať bod č. 11. Prevod pozemkov pred bodom 9. Úprava 

rozpočtu. 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Prejednanie bodu č. 11/ Prevod pozemkov, pred bodom č. 9/ Úprava rozpočtu.  

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

 

 

11. Prevod pozemkov: 

a) Schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Trnavskej ceste 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ zmeniť Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta – prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa. Po vykonaní týchto zmien odporúča komisia 

sa zaoberať žiadosťou spoločnosti Enviral o odkúpenie mestskej pôdy. 

 

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

komisia odporúča MZ predaj pozemkov schváliť a navrhuje vypracovať znalecký posudok na 

stanovenie výšky kúpnej ceny ako podklad k rokovaniu. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Mgr. Jozef Krilek, 

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., primátorka mesta, Ing. Róbert Gergič, Stanislav Piovarči. 

 

Primátorka mesta – navrhla, aby sa na najbližšom zasadnutí MZ schválila zmena zásad 

hospodárenia s majetkom mesta a potom sa schváli samotný predaj. 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje spôsob prevodu 

vlastníctva nasledovných nehnuteľností: 

- 2177/3, ostatná plocha, výmera 14m2 

- 1556/1, ostatná plocha, výmera 3 m2 

- 2176/4, ostatná plocha, výmera 154 m2 

- 2176/3, ostatná plocha, výmera 40 m2 

- 2177/2, ostatná plocha, výmera 72 m2 

- 1556/5, ostatná plocha, výmera 40 m2 

- 1775/3, orná pôda, výmera 15 m2 

- 1776/4, vodná plocha, výmera 1184 m2 

- 567/1, ostatná plocha, výmera 147 m2 

- 567/2, ostatná plocha, výmera 462 m2 

- 1791/5, ostatná plocha, výmera 6 m2 

- 2017/3, ostatná plocha, výmera 1318 m2 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoločnosti ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov. 

Osobitný zreteľ je definovaný nasledovne:  

Pre Mesto Leopoldov sú dané pozemky nevyužiteľné. Mesto má schválený program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja v ktorom je jednou z priorít  rozvoj mesta a hospodárstva v meste, 

podpora tradičných odvetví priemyslu, podpora inovačných aktivít v podnikoch a energetická 

efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe. Cieľom týchto priorít je vytvorenie podmienok na 

rozvoj inovačných aktivít v súkromných podnikoch, zavádzanie nových technológií do súčasných 

výrobných prevádzok a zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby. Mesto plánuje takýmto 

spôsobom podporiť tieto priority a spoločnosti Enviral umožní rozvoj na podporu daných cieľov. 

Ďalej mesto podporí podnikateľov zavádzajúcich výrobu na báze progresívnych technológií 

a revitelizáciu priemyselných zón ako aj podporí zamestnanosť v regióne. Spoločnosť Enviral 

plánuje zvýšenie výroby bioetanolu, ktorá predstavuje realizáciu navýšenia stávajúcej výroby liehu 

a druhou etapou zvýšenia výroby bioetanolu bude vybudovanie novej prevádzky výrob 

celulózového liehu  z celulózovej biomasy ako novej ekologickejšej generácie biopaliva. Súčasťou 

zámeru je aj vybudovanie ekologického-biomasového energetického zdroja, ktorá umožní 

prevádzku výrob s nízkou emisnou stopou a vysokou mierou využitia obnoviteľných zdrojov 

energie. V rámci zámeru je deklarovaný rozvoj hospodárstva v meste a nové pracovné miesta.  

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

b) Schválenie kúpy pozemku KN-E parc. č. 481/101, orná pôda 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľnosti, parcela KN-E, 

číslo 481/101 – orná pôda v celkovej výmere 103 m
2 

od p. Nikolu Nikolova, bytom Karloveská 

418/57, Bratislava. 

 

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

komisia odporúča MZ kúpu pozemku odsúhlasiť. 

 

Diskusia: -  



 9 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu nehnuteľnosti parcela KN-E číslo 481/101 – orná pôda v celkovej výmere 103 m
2
, za cenu 6,- 

€/m
2
, celková kúpna cena je 618,- € od p. Nikolu Nikolova, rod. Nikolova, trvale bytom Karloveská  

418/57 Bratislava. 

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

                   proti         1 (Gavorník) 

                   zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. navrhol prestávku. 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Prerušenie zasadnutia MZ pred bodom 11c/  Schválenie kúpy pozemku KN-E parc. č. 1623/127, 

zastavané plochy a nádvoria. 

Hlasovanie: za            6 (Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Miklošová,  Zlámala) 

                    proti         1 (Gavorník) 

                    zdržali sa 3 (Hladký, Luhová, Piovarči). 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

c)  Schválenie kúpy pozemku KN-E parc. č. 1623/127, zastavané plochy a nádvoria 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľnosti, parcela č. KN-E, 

číslo 1623/127 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 21 m
2
, nachádzajúca sa 

v katastrálnom území Mesta Leopoldov za cenu 6,- €/m
2
, celková kúpna cena je 126,- € od p. 

Ladislava Pelzla a manželky Kornélie, obaja trvale bytom Kukučínova 730/9, Leopoldov. 

 

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

komisia odporúča MZ kúpu pozemku odsúhlasiť. 

 

Diskusia: -  

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu nehnuteľnosti parcela KN-E číslo 1623/127 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 

21 m
2
, nachádzajúca sa v  katastrálnom území Mesta Leopoldov za cenu 6,- €/m

2
, celková kúpna 

cena je 126,-€ od p. Ladislava Pelzla rod. Pelzla  a manželky Kornélie Pelzlovej rod. Vachanovej 

obaja trvale bytom Kukučínova 730/9, 920 41 Leopoldov. 

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) Schválenie kúpy pozemku KN-E parc. č. 6/3, zastavané plochy a nádvoria 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľnosti, parcela  KN-E, 

číslo 6/3 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m
2
, za cenu 6,- €/m

2
, celková kúpna 

cena 858,- €, od p. Ing. Ivana Michaloviča, trvale bytom Romanova 1669/36, Bratislava v podiele 

1/3 vzhľadom k celku, od p. Dušana Lovíška, trvale bytom Svätoplukova 1423/39, Senec v podiele 

2/6 vzhľadom k celku a od p. Ing. Borislava Jakaboviča, trvale bytom Kellenbergerova 1430/13, 

Modra v podiele 1/3 vzhľadom k celku. 

 

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

komisia odporúča MZ kúpu pozemku odsúhlasiť. 

 

Diskusia: -  

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu nehnuteľnosti parcela KN-E číslo 6/3 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 

m
2
, za cenu 6,- €/m

2
, celková kúpna cena je 858,-€ od p. Ing. Ivana Michaloviča rod. Michaloviča 

trvale bytom Romanova 1669/36, Bratislava v podiele 1/3 vzhľadom k celku, od p. Dušana Lovíška, 

rod. Lovíška trvale bytom Svätoplukova 1423/39, Senec v podiele 2/6 vzhľadom k celku a od p. 

Ing. Borislava Jakaboviča rod. Jakaboviča trvale bytom Kellenbergerova 1430/13, Modra v podiele 

1/3 vzhľadom k celku. 

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

e) Schválenie nesúhlasu k vydaniu nehnuteľnosti Mestu Leopoldov 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 14). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť nesúhlas s tým, aby bol nepatrný 

majetok – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 202, pre k. ú. Lišany u Rakovníka a obec Lišany, 

zanechaný poručiteľom  Vladimírom Kučerom, vydaný Mestu Leopoldov. 

 

JUDr. Milan Gavorník – uviedol, že pohreb odsúdeného mal zabezpečiť ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 

a nie mesto Leopoldov. 

 

Primátorka mesta – uviedla,  že v zmysle zákona o pohrebníctve je mesto povinné zabezpečiť 

pohreb ak osoba zomrie na území mesta. Tento problém sme riešili aj s právnikom, ale môžeme ešte 

raz preveriť okolnosti tohto rozhodnutia. 

 

Diskusia: Mgr. Jozef Krilek, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

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

Nesúhlas s tým, aby bol nepatrný majetok tj. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 202, pre k.ú. Lišany 

u Rakovníka a obec Lišany zanechaný poručiteľom Vladimírom Kučerom, vydaný Mestu 

Leopoldov. 

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

9. Úprava rozpočtu: 

a) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2017 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 15). 

 

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

navrhnuté. 

 

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

komisia odporúča MZ navrhnuté zmeny v rozpočte schváliť. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017: 

  ZDROJ 

Rozpočet pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné príjmy  2 995 868 7 900 3 003 768 

1. Výnos dane z príjmov uzem. samosprávy 
 1 119 680 +7 900 1 127 580 

Príjmy celkom  3 900 822 7 900 3 908 722 

Kapitálové výdavky  1 349 922 7 900 1 357 822 

5.16. Nákup pozemkov 41 0 + 7 900 7 900 

Výdavky celkom   3 900 822 7 900 3 908 722 

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

                    proti         1 (Gavorník) 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

10. Schválenie neupotrebiteľnosti a následného vyradenia majetku mesta 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 16). 

 

Diskusia:  
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Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PhDr. Miroslav 

Karaba, PhD. 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Neupotrebiteľnosť a vyradenie nasledovného hnuteľného majetku Mesta Leopoldov: 

miestnosť Inventárne 

číslo 

Druh majetku Obstarávacia 

cena 

Zostatková 

cena 

PZ 01558 Hadica požiarna B-75 20m 115,44 0,00 

PZ 01559 Hadica požiarna B-75 20m 115,44 0,00 

PZ 01627 Hadica B-75 20m 100,00 0,00 

investičné 01142 Nožnice záhradné 23,14 0,00 

investičné 01207 Stolička s opierkou 55,2 0,00 

investičné 01353 Stolička otáčacia s opierkou 76,35 0,00 

finančné 00135 Kreslo čalunené 31,87 0,00 

Gergič 00242 Stôl kancelársky 49,79 0,00 

Gergič 00243 Stôl kancelársky 64,40 0,00 

sekretariát 01286 Fotoaparát Panasonic DMC 491,27 0,00 

sekretariát 01528 Kreslo kancelárske 70,80 0,00 

Verej. priest. 01430 Betónový kôš na námestí sv. 

Ignáca 

244,51 0,00 

Verej. priest. 01431 Betónový kôš na námestí sv. 

Ignáca 

244,51 0,00 

Verej. priest. 01451 Kovový odpadkový kôš 160,13 0,00 

Verej. priest. 01452 Kovový odpadkový kôš 160,13 0,00 

Chov. potreby 00408 Varič plynový 22,24 0,00 

Chov. potreby 00410 Kachle pln. Carma 79,33 0,00 

kuchynka 01149 Skartovačka Protech PDS 

1052 

40,80 0,00 

Fitnes centrum 00576 Činky aerob 2 kg – 2ks 14,60 0,00 

Fitnes centrum 00578 Činky  aerob 4 kg – 2ks 38,50 0,00 

knižnica 00082 Nadstavec kovový 20,91 0,00 

knižnica 00104 Lístkovnica knižničná 38,70 0,00 

knižnica 00105 Lístkovnica knižničná 38,70 0,00 

knižnica 00106 Lístkovnica knižničná 38,70 0,00 

knižnica 00107 Lístkovnica knižničná 38,70 0,00 

knižnica 00118 Rozraďovač 20,36 0,00 

knižnica 00394 Skriňa repro č. 6608 205,80 0,00 

Fitnes centrum 00965 Signalizačné zariadenie 716,89 0,00 
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Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

12. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly zverejňovania informácií v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v MŠ 

Leopoldov 

- informovala hlavná kontrolórka (viď príloha č. 17). 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly zverejňovania informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v Materskej škole Leopoldov. 

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

13. Rôzne: 

a) Informácia o zmene názvu ulíc 

- informovala primátorka mesta: 

V meste Leopoldov sa nachádzajú problematické ulice, v ktorých nie je ľahká orientácia, napr. Ul. 1 

mája (6 ulíc), J. Murgaša (3 ulice). Pre uľahčenie orientácie chce mesto tieto ulice premenovať. 

Mesto najskôr pošle informačné listy obyvateľom týchto ulíc (viď príloha č. 18). Následne mesto 

prijme VZN, ktorým sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v meste Leopoldov. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. - uviedol, aby sme schválili také názvy ulíc, ktoré  budú môcť 

naši občania vysloviť. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Mgr. Renáta Miklošová, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., JUDr. Milan 

Gavorník, Stanislav Piovarči, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Ing. Arch. Matej Jančár, Mgr. 

Jozef Krilek, Mgr. Renáta Miklošová, Ing. Róbert Gergič. 

 

JUDr. Milan Gavorník – navrhol poslať občanom list v navrhnutom znení, ale bez navrhovaných 

názvov ulíc. 

 

Ing. Róbert Gergič – navrhol list doplniť o termín zasadnutia MZ, na ktorom sa bude prerokovávať 

nové pomenovanie ulíc. 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

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

Poslať list dotknutým občanom ohľadom zmeny názvu ulíc, bez návrhu pomenovania ulíc. Lehota 

na vyjadrenie občanov je 14 dní odo dňa prevzatia listu. V liste uviesť termín zasadnutia MZ, na 

ktorom sa bude prerokovávať nové pomenovanie ulíc. 

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

b) Informácia o činnosti komisií 

 

Ing. Róbert Gergič informoval o činnosti komisie investičných činností, územného plánovania, 

výstavby a životného   prostredia, ktorá zasadala dňa 23. 03. 2017 (viď príloha č. 19). 

 

Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 23. 03. 2017 (viď 

príloha č. 20).  

 

Voľba riaditeľky MŠ 

- informovala primátorka mesta: 

Bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu riaditeľ MŠ v Leopoldove. Prihlásili sa dve 

uchádzačky p. Antalová a p. Svetlíková. Uskutočnilo sa výberové konanie, kde rada školy vybrala 

a odporučila primátorke mesta, aby vymenovala do funkcie riaditeľky MŠ p. Antalovú s nástupom 

od 1. 4. 2017. 

 

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

dotácií a komunitného plánovania, ktorá zasadala dňa 22. 03. 2017 (viď príloha č. 21). Kultúrna 

komisia odporúča, aby sa časopis Leopoldov distribuoval občanom zdarma. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.  

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Distribúciu časopisu Leopoldov prostredníctvom siete domácich predajcov v nezmenenom náklade, 

bezodplatne, od č. 2/2017 do konca roka 2017. 

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prítomní poslanci: 10 (Gavorník, Gergič, Hladký, 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 predsedom komisie Ing. Róbertom Gergičom.  

b) Finančnej komisie, prednesenú predsedom komisie Mgr. Jozefom Krilekom.    
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c) Komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania 

prednesenú predsedníčkou komisie Mgr. Renátou Miklošovou. 

Hlasovanie: za          10 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

14. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 26. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom 

za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 11. 04. 2017 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Ing. Zuzana Pelzlová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 


