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Kontrola prijatých uznesení  

 zo 4. zasadnutia MZ v Leopoldove zo dňa 24. 03. 2015 – vyhodnotenie. 

 

 

A/4/2015 MZ berie na vedomie 

 

     13/    Zásadný nesúhlas Ing. Anny Kirschbaumovej s nasledovnými skutočnosťami: 

- s predajom pozemku súčasného majiteľa  p. Mgr. Levčíka na dve a viac častí, 

- s vydaním stavebného povolenia uvedeného pozemku pre jednu, dve a viac stavebných 

parciel, 

- s vytvorením prístupovej cesty pozdĺž jej záhrady, 

- s odpredajom uvedeného pozemku pre priemyselné účely, alebo predaj 

neprispôsobivým občanom. 

  

           Požiadavky -nesúhlas Ing. Anny Kirschbaumovej s  horeuvedenými  skutočnosťami 

boli predmetom  rokovania MZ dňa 27.03.215, ktorého stanovisko jej bolo písomne 

doručené. 

 

 

C/4/2015 MZ schvaľuje 

 

    3/  Žiadosť o dotáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu 

Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. 12. 2005 o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva financií SR na rok 2015 vo výške 13.500,- eur na rekonštrukciu 

areálu MTK Leopoldov a spoluúčasť mesta na projekte vo výške 50.000,- eur. 

 

  

             Žiadosť o  dotáciu na MF SR na rekonštrukciu areálu MTK Leopoldov vo výške 

13.500 €  a  spoluúčasť mesta na projekte vo výške 50.000,-€  bola zaslaná na 

Ministerstvo financií  dňa 29.03.2015. 

          Rozhodnutie o poskytnutí dotácie - NFP bude v priebehu mesiac jún  

2015. 

    4/   Vytvorenie nového projektu rozpočtu 5.12. Komasácia – Piešťanská cesta vo výške 5.000,- 

eur. 

 

  

         Navýšenie položky v rozpočte 5.12. Komasácia – Piešťanská cesta vo výške 5.000,- € 

bolo zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta 

Leopoldov, viď bod 6. 

 

 

    5/  Navýšenie finančných prostriedkov na prvok rozpočtu 5.1. Právne služby vo výške 10.000,- 

eur. 

 

  

         Navýšenie položky v rozpočte 5.1. Právne služby vo výške 10.000,- € bolo zapracované 

do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov, viď bod 6. 
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    6/  Rozpočtové opatrenie č. 6/2015: 
 

 PRÍJMY 

Rozpočet pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné príjmy 2 461 575 387 2 461 962 

40. Dotácia na životné prostredie 0 387 387 

Kapitálové príjmy 75 581 13 500 89 081 

3. Dotácia - rekonštrukcia areálu MTK 0 13 500 13 500 

Príjmové finančné operácie 187 157 0 187 157 

Príjmy celkom 2 724 313 13887 2 738 200 

 

 

VÝDAVKY   

Rozpočet pred  
rozpočtovým 
opatrením v € 

Zmena 
v  
€ 

Rozpočet po 
rozpočtovom 
opatrení v € 

Bežné výdavky Zdroj* 1 977 932 24 737 2 002 669 

1.1.5. Mzda kontrolór VZ 4 650 200 4 850 

3.3.3. Chodníky + studňa + dopojenie vody VZ 0 8 300 8 300 

3.3.4. Mobiliár VZ 0 3 060 3 060 

5.1. Právne služby VZ 7 000 10 000 17 000 

5.9. Verejné obstarávanie VZ 10 660 1 080 11 740 

11.2.2. Stavebný úrad + životné prostredie CZ 0 387 387 

12.1.3. Predĺženie verejného vodovodu - Dlhá ul. VZ 0 1 160 1 160 

12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C VZ 0 550 550 

Kapitálové výdavky   531 210 68 215 599 425 

5.12. Komasácia - Piešťanská cesta VZ 0 5 000 5 000 

6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK CZ 0 13 500 13 500 

6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK VZ 0 50 000 50 000 

11.3.3. Rozhlas a VO na ul. Emila Skákalu VZ 0 265 265 

12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C VZ 86 000 -550 85 450 

Výdavkové finančné operácie   107 847 0 107 847 

Výdavky celkom   2 616 989 92 952 2 709 941 
 

* VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj 

 

  

Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 – zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti boli zapracované 

do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov. 

 
  

     7/    V zmysle § 9a ods. (9) písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v zmysle § 13 ods. 

(3) a ods. (6) písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a 

majetkom štátu, ktorý mesto užíva, zámer prenechať do nájmu majetok mesta – trávnatú 

plochu o výmere 36 m
2
, nachádzajúcu sa na pozemku KN-C parc. č. 1271/14, zastavané 

plochy a nádvoria z dôvodu hodného osobitného zreteľa  žiadateľovi Mgr. Róbertovi 

Levčíkovi, trvale bytom Leopoldov, Nádražná 479/4 za účelom vybudovania oploteného 

detského ihriska. 
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Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Trávnatá plocha o výmere 36 m
2
, 

nachádzajúca sa na pozemku KN-C parc. č. 1271/14, zastavané plochy a nádvoria je 

dočasne neupotrebiteľný majetok mesta. Mesto Leopoldov v súlade s početnými 

požiadavkami obyvateľov niekoľkokrát  uvažovalo o vybudovaní detského ihriska. 

Vybudovanie detského ihriska, navyše na náklady žiadateľa, by prospievalo k rozvoju 

mesta a napĺňalo potreby obyvateľov. 

 

  

              Zámer prenechať do nájmu majetok mesta – trávnatú plochu o výmere 36 m
2
, 

nachádzajúcu sa na pozemku KN-C parc. č. 1271/14, zastavané plochy a nádvoria z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa  žiadateľovi Mgr. Róbertovi Levčíkovi, trvale 

bytom Leopoldov, Nádražná 479/4 za účelom vybudovania oploteného detského 

ihriska zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internete dňa 27.03.2015, 

o prenechaní majetku mesta do nájmu bude MZ rozhodovať na svojom zasadnutí 

dňa 27.04.2015 . 

 

 

     8/   Bezodplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1200 – 

pozemok KN-E parc. č. 1627 o výmere 1680 m
2
, druh pozemku – ostatné plochy, k.ú. 

Leopoldov vo vlastníctve Mesta Leopoldov v prospech Trnavskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. Piešťany, so sídlom Piešťany, Priemyselná 10, ktoré bude spočívať v 

povinnosti strpieť uloženie inžinierskych sietí (kanalizácie) a umožniť na zaťažený 

pozemok vstup, prechod a prejazd za účelom kontroly, uloženia, úpravy, opravy, 

výmeny, rekonštrukcie a údržby inžinierskych sietí alebo ich akejkoľvek časti a to v 

rozsahu geometrického plánu č. 79/2011 zo dňa 02. 05. 2011.  

 

  

              Zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle uznesenia boli podpísané dňa 

27.03.2015. 
 

    9/     Mesačný plat primátorky Mesta Leopoldov v kalendárnom roku 2015 podľa § 3 ods. (1) 

zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

za r. 2014 a násobku podľa počtu obyvateľov mesta zvýšený podľa § 4 ods. (2) zákona 

č. 154/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o 18 %, čo spolu 

predstavuje mesačný plat primátorky vo výške 2.197,- eur od 1. 4. 2015. 

 

 

  

              Zmena mesačného platu primátorky od 1.04.2015 v zmysle platných právnych 

predpisov a prijatého uznesenia bola zapracovaná do mzdového programu s tým, 

že plat primátorke bude takto vyplácaný počnúc mesiacom apríl 2015 v májovom 

výplatnom termíne , t.j. za mesiac apríl 2015.  
 

 

   10/    Kúpnu zmluvu s RNDr. Františkom Miklošíkom  a manželkou Jarmilou Mikošíkovou, 

bytom Rovná 3425/22, 920 01  Hlohovec. Predmetom kúpnej zmluvy je stavba „Verejné 

osvetlenie“ pre IBV Miklošík v Leopoldove, umiestnená na pozemkoch parc. č. 1467/2, 

2645/5, 408/101 (parcela reg. „E“) a 2461/6 v kat. území Leopoldov,  pozostávajúca z 
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10 ks oporných bodov so svietidlami, vzájomne pospájaných NN káblami uloženými 

v zemi a 1 ks poistkovej skrine za kúpnu cenu 1,- eur a rozvody miestneho rozhlasu a 2 

ks reproduktorov osadených na stĺpoch verejného osvetlenia za kúpnu cenu 264,- eur. 

 

 

  

              KZ  s  RNDr. Františkom Miklošíkom  a manželkou Jarmilou Mikošíkovou, bytom 

Rovná 3425/22, 920 01  Hlohovec, ktorej predmetom je kúpa stavby „Verejné 

osvetlenie“ v zmysle uznesenia bola vyhotovená a podpísaná dňa 01.04.2015, 

zverejnená bola na webovej stránke mesta. 

 

 

V Leopoldove 27.04.2015 

Vypracovala:  Ing. Trnková   MZ dňa 27.04.2015 

 

 

 


