Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,
konaného dňa 27. 4. 2015

Zapisovateľka:

Marieta Patajová

Prítomní:

viď prezenčná listina

Ospravedlnený:

Mgr. Jozef Krilek

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 27. 4. 2015 otvorila a viedla primátorka
Mgr. Terézia Kavuliaková (ďalej len primátorka mesta).
Primátorka informovala poslancov o programe zasadnutia (viď príloha pozvánka) a navrhla
v programe zmeniť bod 6b) na Stanovisko audítora k riadnej účtovnej závierke Mesta Leopoldov za
rok 2014, doplniť bod 9d) Odpredaj časti pozemku pod garážou na Moyzesovej ul., bod 9e)
Informácia o činnosti komisií a bod 9f) Záznam hlavnej kontrolórky z kontroly o čerpaní dotácií –
grantového programu Mesta Leopoldov za rok 2014.
Hlasovanie za navrhovanú zmenu programu.
Za
9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebola prítomná Luhová).
Uznesenie bolo prijaté.
Program zasadnutia MZ dňa 27. 4. 2015:
2/ Kontrola prijatých uznesení;
3/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice;
4/ Výročná správa mestskej knižnice;
5/ Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru;
6/ Schválenie záverečného účtu;
a) Vyhodnotenie rozpočtu mesta za rok 2014;
b) Stanovisko audítora k riadnej účtovnej závierke Mesta Leopoldov za rok 2014;
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2014;
d) Schválenie záverečného účtu za rok 2014;
7/ Úprava rozpočtu:
a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 7 zo dňa 27. 3. 2015;
b) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8 zo dňa 8. 4. 2015;
c) Schválenie rozpočtového opatrenie č. 9;
8/ Schválenie uloženia finančných prostriedkov na vkladové účty;
9/ Rôzne:
a) Schválenie prenájmu pozemku za účelom vybudovania detského ihriska;
b) Schválenie kúpy miestnej komunikácie a mostného objektu od TTSK;
c) Voľba prísediacej pre Okresný súd v Trnave;
d) Odpredaj časti pozemku pod garážou na Moyzesovej ul.;
e) Informácia o činnosti komisií;
f) Záznam hlavnej kontrolórky z kontroly o čerpaní dotácií – grantového programu Mesta
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Leopoldov za rok 2014;
10/ Všeobecná diskusia;
11/ Záver;
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Program zasadnutia MZ dňa 27. 4. 2015 so zmenou v programe – zmena bodu 6b) na Stanovisko
audítora k riadnej účtovnej závierke Mesta Leopoldov za rok 2014, doplnenie bodu 9d) Odpredaj
časti pozemku pod garážou na Moyzesovej ul., bodu 9e) Informácia o činnosti komisií a bodu 9f)
Záznam hlavnej kontrolórky z kontroly o čerpaní dotácií – grantového programu Mesta Leopoldov
za rok 2014.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebola prítomná Luhová).
Uznesenie bolo prijaté.
2. Kontrola prijatých uznesení
- informovala hlavná kontrolórka mesta (viď príloha č. 1).
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia MZ dňa 24. 3. 2015.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebola prítomná Luhová).
Uznesenie bolo prijaté.
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Primátorka mesta navrhla členov návrhovej komisie v zložení:
Ing. Róbert Gergič
Ing. Arch. Matej Jančár
Stanislav Piovarči.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Gergič
Ing. Arch. Matej Jančár
Stanislav Piovarči.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebola prítomná Luhová).
Uznesenie bolo prijaté.
Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice Mgr., Mgr. Art. Lenku Slovákovú a doc. PhDr.
Miroslava Karabu, PhD.
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Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Určenie overovateľov zápisnice: Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebola prítomná Luhová).
Uznesenie bolo prijaté.
4. 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 2014
(viď príloha č. 2).
Diskusia:
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol zvýšiť sumu členského príspevku.
Primátorka mesta – navrhla zvýšenie od 1. 1. 2016.
Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Ing. Róbert Gergič.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Výročnú správu mestskej knižnice v Leopoldove za rok 2014.
Hlasovanie: za
9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (nebola prítomná Luhová).
Uznesenie bolo prijaté.
Prišla Bc. Zuzana Luhová o 15,45 h.
5. Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru
Primátorka mesta privítala p. Františka Chovana, predsedu dobrovoľného hasičského zboru v
Leopoldove a udelila mu slovo.
P. František Chovan – prečítal správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove za
rok 2014 (viď príloha č. 3).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Ing. Róbert Gergič, Pavel Zlámala.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove za rok 2014.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
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6. Schválenie záverečného účtu;
a) Vyhodnotenie rozpočtu mesta za rok 2014
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 4).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
b) Stanovisko audítora k riadnej účtovnej závierke Mesta Leopoldov za rok 2014
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 5).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Róbert Gergič.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke Mesta Leopoldov za rok 2014.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2014
- informovala hlavná kontrolórka Mesta Leopoldov (viď príloha č. 6).
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Leopoldov za rok 2014.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
d) Schválenie záverečného účtu za rok 2014
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 7 a príloha č. 8).
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť Záverečný účet Mesta Leopoldov za
rok 2014 s celoročným hospodárením bez výhrad. Komisia ďalej odporúča schváliť použitie
prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 407.306,62 eur.
Diskusia: -
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Záverečný účet Mesta Leopoldov za rok 2014 s celoročným hospodárením bez výhrad.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Použitie prebytku rozpočtu za rok 2014 na tvorbu rezervného fondu vo výške 407.306,62 eur.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
7. Úprava rozpočtu:
a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 7 zo dňa 27. 3. 2015
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 9).
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 7/2015 zo dňa 27. 3. 2015.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
b) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8 zo dňa 8. 4. 2015
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 10).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník.
Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie:
Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 8/2015 zo dňa 8. 4. 2015.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
c) Schválenie rozpočtového opatrenie č. 9
- informovala a odprezentovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 11).
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku ... + 800,- eur
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť navýšenie výdavkov na tomto
podprograme o sumu 800,- eur.
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Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči.
Odstránenie revíznych závad (viď príloha č. 11a)
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť navrhované navýšenie rozpočtu
a vytvoriť nasledovné podprogramy:
3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia 3.845,- eur (kapitálový výdavok)
5.4.6. Odstránenie revíznych závad 2.710,- eur (bežný výdavok)
5.4.7. Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia MsÚ 1.900,- eur (kapitálový výdavok)
5.4.8. Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodné zariadenia dom služieb 7.970,- eur
(kapitálový výdavok).
Diskusia:
P. Stanislav Piovarči – nesúhlasil so zriadením bleskozvodného zariadenia na budove MsÚ.
Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči, JUDr. Milan Gavorník, Ing. Arch. Matej Jančár, Ing.
Róbert Gergič, Mgr. Renáta Miklošová, Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková, Bc. Zuzana Luhová,
Pavel Zlámala.
Prednostka MsÚ – odporučila bleskozvodné zariadenie na budove MsÚ zriadiť.
6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK ... + 155.000,- eur
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť navýšenie výdavkov. Uvedená
čiastka bude do rozpočtu zapojená z kumulovaného výsledku hospodárenia (po schválení
záverečného účtu mesta Leopoldov za rok 2014).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Róbert Gergič, JUDr. Milan Gavorník.
Prednostka MsÚ - navrhla vyčleniť z rezervného fondu fin. prostriedky vo výške 155.000,- eur na
položku 6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 9/2015:

Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
1. Prevod z fondov na kapitálové výdavky
Príjmy celkom

Rozpočet pred
Rozpočet po
rozpočtovým
rozpočtovom
opatrením v €
Zmena v €
opatrení v €
2 461 962
0
2 461 962
89 081
0
89 081
187 157
155 000
342 157
142 701
155 000
297 701
2 738 200
155 000
2 893 200
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Výdavky
Bežné výdavky
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku
5.4.6. Odstránenie revíznych závad
Kapitálové výdavky
3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia
(dom smútku)
5.4.7. Rekonštrukcia bleskozvodného
zariadenia msú
5.4.8. Rekonštrukcia elektroinštalácie a
bleskozvodu dom služieb
6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

Zdroj*
VZ
VZ

Rozpočet
pred
Rozpočet po
rozpočtovým Zmena v
rozpočtovom
opatrením v € €
opatrení v €
2 002 669
3 510
2 006 179
2 360
800
3 160
0
2 710
2 710
599 425
168 715
768 140

VZ

0

3 845

3 845

VZ

0

1 900

1 900

VZ
VZ

0
50 000
107 847
2 709 941

7 970
155 000
0
172 225

7 970
205 000
107 847
2 882 166

* VZ = vlastný zdroj
Hlasovanie: za
9
(Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)
proti
1 (Gavorník)
zdržali sa 0.

Uznesenie bolo prijaté.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Čerpanie rezervného fondu vo výške 155.000,- eur na kapitálový výdavok 6.1.4. Rekonštrukcia
areálu MTK.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
8. Schválenie uloženia finančných prostriedkov na vkladové účty
- informovala a odprezentovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 12).
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ voľné finančné prostriedky, s prihliadnutím na
diverzifikáciu rizika a harmonogram výstavby budovy nového mestského úradu, uložiť do týchto
finančných inštitúcií nasledovne:
- 50 % z tejto čiastky uložiť na vkladový účet s výpovednou lehotou 3 mesiace alebo 33 dní do J&T
banky.
- 50 % z tejto čiastky uložiť na termínovaný vklad do Privatbanky.
Diskusia:
Prednostka MsÚ – doporučila vyššiu časť fin. prostriedkov vložiť do J&T banky z dôvodu lepšieho
zhodnotenia fin. prostriedkov a lepších podmienok pri vypovedaní vkladu.
Ing. Róbert Gergič – navrhol vložiť do J&T banky 2/3 fin. prostriedkov a do Privatbanky 1/3 fin.
prostriedkov.
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Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči, doc. PhDr. Juraj Hladká, PhD., JUDr. Milan Gavorník,
Pavel Zlámala.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Uloženie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 460.000,- eur na vkladový účet
s výpovednou lehotou 3 mesiace vedený v J&T BANKE, a. s., pobočka zahraničnej banky na
obdobie 12 mesiacov a finančné prostriedky vo výške 230.000,- eur na termínovaný vklad na
obdobie 12 mesiacov vedený v Privatbanke, a. s.
Hlasovanie: za
9
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0 (nebola prítomná Slováková)
Uznesenie bolo prijaté.
Primátorka mesta navrhla prestávku.
Hlasovanie za schválenie 15 min. prestávky.
za
8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
1 (Gavorník)
zdržali sa 0 (nebola prítomná Slováková).
9. Rôzne:
a) Schválenie prenájmu pozemku za účelom vybudovania detského ihriska
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 13).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Prenajatie trávnatej plochy o výmere 36 m2, nachádzajúcej 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 na 10 rokov, za účelom vybudovania
oploteného detského ihriska za ročné nájomné výške 1,- eur.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
b) Schválenie kúpy miestnej komunikácie a mostného objektu od TTSK
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 14).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
P. Stanislav Piovarči – navrhol počkať s kúpou časti cesty.
Prednostka MsÚ – navrhla tiež počkať s kúpou časti cesty pokiaľ nebude s podpísaná zmluva so
spoločnosťami sídliacimi na Trnavskej ceste, z ktorej bude zjavné, že si tieto spoločnosti budú
cestnú komunikáciu udržiavať.
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Návrh na uznesenie – MZ odporúča:
Primátorke mesta rokovať so spoločnosťami Slovenské liehovary a likérky, a. s., Enviral, a. s.
a Meroco, a. s. o podmienkach údržby cestnej komunikácie a mostného objektu po ich kúpe od
TTSK a následné prerokovanie zámeru odkúpenia časti cesty č. II/513 v dĺžke 0,993 km a mostného
objektu ev. č. 003 ID M9476 od TTSK na niektorom z nasledujúcich zasadnutí MZ.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
c) Voľba prísediacej pre Okresný súd v Trnave
- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 15).
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ volí:
Pani Marietu Patajovú opätovne za prísediacu z radov občanov pre Okresný súd v Trnave na
funkčné obdobie 4 rokov.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
d) Odpredaj časti pozemku pod garážou na Moyzesovej ul.
- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 16).
Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve. Uzatvorenie kúpnej zmluvy bude podmienené zlegalizovaním garáže samostatne stojacej
na predmetnom pozemku.
Diskusia: Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s Bc. Milanom Moravanským a manželkou Gabrielou
Moravanskou, rod. Púšovou, trvale bytom Leopoldov, 1. Mája 1043/105, predmetom ktorej bude
uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – k dielu č. 1
o výmere 6 m2, odčlenenému geometrickým plánom č. 028/2015 zo dňa 01. 04. 2015 od pozemku
KN-E parc. č. 487/107 o celkovej výmere 433 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísanému na
LV č. 1200 vo vlastníctve Mesta Leopoldov. Uzatvorenie kúpnej zmluvy bude podmienené
zlegalizovaním garáže samostatne stojacej na predmetnom pozemku.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
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e) Informácia o činnosti komisií
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 22.
4. 2015 (viď príloha č. 17).
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková informovala o činnosti komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny
a seniorov, dotácií a komunitného plánovania, ktorá zasadala dňa 13. 4. 2015 (viď príloha č. 18).
Diskusia: Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie:
Informáciu o činnosti:
a) Finančnej komisie, prednesenú členom komisie doc. PhDr. Miroslavom Karabom, PhD.
b) Komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania,
prednesenú predsedníčkou komisie Mgr., Mgr. Art. Lenkou Slovákovou.
Hlasovanie: za
10
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
f) Záznam hlavnej kontrolórky z kontroly o čerpaní dotácií – grantového programu Mesta
Leopoldov za rok 2014
- informovala hlavná kontrolórka Mesta Leopoldov (viď príloha č. 19).
Diskusia:
Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie:
Záznam hlavnej kontrolórky z kontroly o čerpaní dotácií – grantového programu Mesta Leopoldov
za rok 2014.
Hlasovanie: za
8 (Gavorník, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala)
proti
0
zdržali sa 0 (neboli prítomní Gergič, Hladký).
Uznesenie bolo prijaté.
10. Všeobecná diskusia
Primátorka mesta informovala:
- 15.5.2015 je vytýčené pojednávanie so Slovenskými liehovarmi a likérkami – súdny spor ohľadne
dane z nehnuteľnosti.
- zo záverov ankety, ktorú realizovalo Mesto Leopoldov vzišlo, že starý cintorín na Hlohovskej
ceste by sa mal využiť na zriadenie detského ihriska. V tejto súvislosti je dohodnuté stretnutie
s prodekanom fakulty architektúry v BA. Mesto plánuje vyhlásiť súťaž návrhov využitia starého
cintorína pre študentov fakulty architektúry.
- žiaci ZŠ Leopoldov sa umiestnili na II. mieste v celoslovenských majstrovstvách v stolnom tenise.
Sú pozvaní na MsÚ kde budú za pekné umiestnenie odmenení.
- na Spoločnom úrade v Hlohovci prebieha kontrola z prokuratúry ohľadne kolaudačných
rozhodnutí.
JUDr. Milan Gavorník – položil otázku ohľadom nového kamerového systému v Leopoldove.
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Primátorka mesta – uviedla, že na kamerový systém už verejná súťaž prebehla Dodávateľ, ktorý
súťaž vyhral už realizuje inštaláciu kamier (8 ks).
JUDr. Milan Gavorník – položil otázku ohľadom vypracovania brožúry o separovaní odpadov.
Primátorka mesta – uviedla, že na brožúre sa začne pracovať ihneď po vydaní nového zákona
o odpadoch.
JUDr. Milan Gavorník – položil otázku ohľadom verejného obstarávania na odvoz odpadov.
Primátorka mesta – uviedla, že verejné obstarávanie bude robiť externá firma, ktorá sa verejným
obstarávaním zaoberá. Tejto firme už boli zadané aj požiadavky mesta.
P. Stanislav Piovarči – položil otázku ohľadne zmeny štatutára v spol. TAVOS, prípadne
privatizovania tejto spoločnosti.
Primátorka mesta – uviedla, že nevie nič o tejto zmene.
P. Stanislav Piovarči – upozornil na čierne skládky v okolí štrkovky, má podozrenie, že ich
vytvárajú obyvatelia záhradkárskej osady.
Ing. Róbert Gergič – navrhol umiestniť tam fotopascu.
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – položil otázku ohľadne separovania odpadov v zbernom
dvore. Prečo sa napríklad separuje do spoločného kontajnera spolu polystyrén a burina.
Primátorka mesta – uviedla, že zistí ako je to so separovaním odpadov v zbernom dvore.
11. Záver
Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 5. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom za
účasť.
V Leopoldove dňa 6. 5. 2015
Zapísala: Marieta Patajová

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

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

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

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

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