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Zápisnica z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,  

konaného dňa 29. 4. 2016 
 

 

 

Zapisovateľka:         Marieta Patajová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

Ospravedlnení:         Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

                                                                                       

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 29. 4. 2016 otvorila a viedla  primátorka 

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

 

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

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 29. 4. 2016. 

Prítomní: 8 

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

                    proti         0  

      zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Prišiel Ing. arch. Matej Jančár o 15,34 h. 

 

 

2. Kontrola prijatých uznesení 

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

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia MZ dňa 21. 3. 2016. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Primátorka mesta navrhla členov návrhovej komisie v zložení:  

JUDr. Milan Gavorník 

Ing. Róbert Gergič 

Mgr. Jozef Krilek. 
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Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Milan Gavorník 

                                                Ing. Róbert Gergič 

                                                Mgr. Jozef Krilek.                                                                  

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

                                                                    

Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice doc. Mgr. Renátu Miklošovú a Stanislava 

Piovarčiho. 

 

Diskusia: - 

                                                      

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Renáta Miklošová 

                                                     Stanislav Piovarči.                                                  

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

4. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov 

 

O slovo sa prihlásil občan p. Bohumil Klus, ktorý upozornil na jamu v cestnej komunikácii pred RD 

na Nádražnej ceste č. 64 v Leopoldove. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že na výtlk upozorníme vlastníka cesty - Správu ciest, aby danú 

komunikáciu opravila. 

 

O slovo sa prihlásil občan p. Miček, ktorý navrhol predĺžiť chodník na Štúrovej ul. končiaci pri 

potravinách p. Herca. Navrhuje ho predĺžiť po cestu, ktorou sa odbočuje k OOPZ. 

 

O slovo sa prihlásil občan p. Róbert Levčík, ktorý upozornil na opakovaný zápach z Enviralu. Ďalej  

navrhol zrezať obrubník na chodníku zo Strečanského ul. na Piešťanskú cestu. 

 

Diskusia: - 

 

 

5. Schválenie návrhu VZN č. 111/2016 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2014 

Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenia Zmien a doplnkov 02/2014 

Územného plánu mesta Leopoldov 

- informovala Mgr. Jana Jančárová, investičná referentka MsÚ (viď príloha č. 2). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť VZN. 

 



 3 

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

komisia odporúča VZN schváliť. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Ing. Róbert Gergič. 

 

Ing. Róbert Gergič – navrhol zrušiť v ÚP zóny s výhľadom označené s hviezdičkou. 

Návrh na nariadenie: MZ schvaľuje: 

a)  Zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov. 

b)  Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a  doplnkov 

02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov - príloha č. 2 (viď príloha č. 3). 

c) VZN č. 111/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu 

mesta Leopoldov (viď príloha č. 4). 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0    

                    zdržali sa 0. 

Nariadenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

a) Správu o prerokovaní Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov – príloha č. 

1 (viď príloha č. 5). 

b) Stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmien 

a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov. 

c) Výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov 

Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona, zo dňa 

16. 03. 2016 č. j. OU-TT-OVBP1-2016/11504/Há. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ ukladá: 

Označiť textovú časť čistopisu Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta, hlavné výkresy 

a záväznú časť schvaľovacou doložkou. 

Z: MsÚ 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ ukladá: 

Vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov Registračný list 

a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR. 

Z: MsÚ 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ ukladá: 

Zabezpečiť uloženie čistopisov Zmien a doplnkov 02/2014 územného plánu mesta Leopoldov na 

Mestskom úrade Leopoldov, na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, 

oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný stavebný úrad v Hlohovci). 

Z: MsÚ 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

6. Regulatívy Územného plánu mesta Leopoldov 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 6).  

 

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

komisia odporúča regulatívy pre stavbu rodinných domov prehodnotiť. Pokladá za vhodné pozvať 

spracovateľa zmien a doplnkov UPN Leopoldov na najbližšiu stavebnú komisiu. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči, Ing. arch. Matej Jančár, Ing. Róbert Gergič. 

 

Ing. Róbert Gergič – navrhol odložiť problematiku a prizvať na rokovanie odborníka. 

 

O slovo sa prihlásil člen finančnej komisie Mgr. Róbert Levčík. 

 

Mgr. Róbert Levčík – uviedol, že nesúhlasí so spojením žiadosti p. Šokovej a petície p. 

Kirschbaumovej. Navrhol poslancom prehodnotiť problematiku výstavby v záhradách. 

 

Primátorka mesta – navrhla uskutočniť pracovné stretnutie poslancov k danej problematike 

s účasťou spracovateľky  ÚP Ing. Krupovej a Mgr. Batikovej za Stavebný úrad v Hlohovci.  

 

 

7. Schválenie záverečného účtu: 

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015 

- informovala hlavná kontrolórka (viď príloha č. 7). 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Leopoldov za rok 2015. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

b) Schválenie záverečného účtu za rok 2015; 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 8 a príloha č. 9-Hodnotiaca správa).  

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť záverečný účet. 

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Záverečný účet Mesta Leopoldov za rok 2015 s celoročným hospodárením bez výhrad (viď príloha 

č. 8). 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Plnenie rozpočtu mesta Leopoldov k 31. 12. 2015 

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

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Použitie prebytku rozpočtu za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo výške 608.417,72 eur. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8.  Schválenie uloženia finančných prostriedkov na vkladové účty 

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

 

Diskusia: 

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

 

Mgr. Jozef Krilek – odporúča uloženie finančných prostriedkov na vkladové účty. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Uloženie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 230.000,- eur na termínovaný vklad 

vedený v OTP Banke Slovensko, a. s. na obdobie 12 mesiacov, finančné prostriedky vo výške 
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600.000,- eur na vkladový účet s výpovednou lehotou 33 dní vedený v J&T BANKE, a.s., pobočka 

zahraničnej banky na obdobie 3 mesiacov a finančné prostriedky vo výške 460.000,- eur na 

termínovaný vklad na obdobie 12 mesiacov vedený v Privatbanke, a.s 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

9. Správa audítora 

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

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke Mesta Leopoldov za rok 2015. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

10. Plat primátorky 

- informoval doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. (viď príloha č. 13).  

 

Diskusia:  

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

 

JUDr. Milan Gavorník – navrhol zvýšenie platu primátorke o 50 %. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Plat primátorky je od 01. 01. 2016 určený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. (1) zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšený rozhodnutím mestského 

zastupiteľstva podľa § 4 ods. (2)  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu a odporúčanie návrhovej skupiny poslancov o zhodnotení práce primátorky mesta za rok 

2015. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

V súlade s ust. § 4 ods. (2) zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 

01. 05. 2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu primátorky Mesta Leopoldov o 40 %. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         1 (Gavorník) 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

11. Posúdenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov v budove vo vlastníctve mesta na 

Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť zámer prenechať do nájmu majetok 

mesta – nebytové priestory na prízemí budovy na Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove žiadateľovi 

Marekovi Petrusovi. 

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

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 – nebytové priestory na prízemí 

budovy na Štúrovej ulici 2 v Leopoldove o výmere 16,218 m
2
, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa  žiadateľovi Marekovi Petrusovi, trvale bytom Leopoldov, Gojdičova 15E ako zástupcovi 

hudobnej skupiny LP za účelom zriadenia skúšobne hudobnej skupiny. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Budova nachádzajúca sa na Štúrovej ulici 2 v 

Leopoldove je majetkom mesta, ktorý mesto momentálne nevyužíva. V nadväznosti na § 4 ods. (3) 

písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto utvára podmienky na zabezpečovanie 

kultúry a záujmovej umeleckej činnosti. Hudobná skupina LP bude mesto reprezentovať na rôznych 

kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných Mestom Leopoldov a bude vytvárať priestor 

pre záujmové aktivity mladých ľudí v oblasti hudby. Zvýšenie kvality kultúrneho života v meste 

predstavuje trvalý záujem Mesta Leopoldov. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

12. Voľba predsedu komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácii 

a komunitného plánovania 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 15). 

 

Diskusia: - 
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Odvolanie Mgr. Mgr. Art. Lenky Slovákovej z funkcie predsedu Komisie kultúry, športu, mládeže, 

rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ volí: 

Mgr. Mgr. Art. Lenku Slovákovú za člena Komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, 

dotácií a komunitného plánovania. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Stanovisko komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov, dotácií a komunitného plánovania: 

komisia navrhuje zvoliť za predsedu Mgr. Renátu Miklošovú. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Odvolanie Mgr. Renáty Miklošovej z funkcie člena Komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny 

a seniorov, dotácií a komunitného plánovania. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 1 (Miklošová) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ volí: 

Mgr. Renátu Miklošovú za predsedu Komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií 

a komunitného plánovania. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 1 (Miklošová) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

13. Správa hlavnej kontrolórky o účelovom využití poskytnutých finančných prostriedkov 

z rozpočtu mesta na rok 2015 pre ZŠ Leopoldov 

- informovala hlavná kontrolórka (viď príloha č. 16). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia navrhuje požiadať riaditeľku ZŠ, aby upresnila akým 

spôsobom boli prerozdelené výdavky na plyn medzi ŠKD a ZŠ, výdavky na el. energiu medzi ŠKD 

a ZŠ a aby uviedla, prečo fin. prostriedky, ktoré boli určené na záujmovú činnosť vo výške 10.000,- 

eur, boli v skutočnosti použité len vo výške 47 % a 53 % bolo použitých na mzdy a odmeny pre 

pracovníkov ZŠ. 
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Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Mgr. Jozef Krilek, Ing. Róbert Gergič, Pavel Zlámala, Ing. arch. Matej 

Jančár.  

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky o využití účelovo poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu 

mesta na rok 2015 pre ZŠ Leopoldov. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

14. Správa hlavnej kontrolórky o účelovom využití finančných prostriedkov poskytnutých 

z rozpočtu mesta Leopoldov pre ZŠ Leopoldov na rok 2015 s kódom zdroja 41 v porovnaní 

s rokmi 2012, 2013 a 2014 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia navrhuje doplniť od riaditeľky ZŠ za roky 2013, 2014 prečo 

je tak málo použitých účelových finančných prostriedkov na záujmovú činnosť. 

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky o účelovom využití finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu 

mesta Leopoldov pre ZŠ Leopoldov na rok 2015 s kódom zdroja 41 v porovnaní s rokmi 2013 

a 2014. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

15. Úprava rozpočtu: 

a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 4 zo dňa 31. 3. 2016 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 18).  

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník.  

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 4 zo dňa 31. 3. 2016. 

Prítomní: 8 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0 (nebol prítomný Gergič). 

Uznesenie bolo prijaté. 
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b) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 5 zo dňa 4. 4. 2016 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 19).  

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník.  

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 5 zo dňa 4. 4. 2016. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 1 (Gergič). 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

c) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 6 zo dňa 8. 4. 2016 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 20).  

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 6 zo dňa 8. 4. 2016. 

Prítomní: 8 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0 (nebol prítomný Hladký). 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

d) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 21).  

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia navrhuje bližšie informácia k nasledovným položkám: 

3.3.4 Cintorín – nová sekcia (chodníky, vodovod, mobiliár) + 13.929,- eur  

– zdôvodnenie navýšenia výdavkov. 

5.4.7 Rekonštrukcia interiéru a vybudovanie kanalizačnej prípojky – chov. potreby – 3.000,- eur 

- upresnenie výšky nákladov na rekonštrukciu interiéru a na vybudovanie kanalizačnej prípojky. 

6.1.4 Rekonštrukcia budovy MTK TJ – 14.408,- eur 

- bližšie vysvetlenie k rekonštrukcii. 

 

Prednostka MsÚ informovala: 

3.3.4 Cintorín – nová sekcia (chodníky, vodovod, mobiliár) + 13.929,- eur 

 – keď bol určovaný projekt nebola vypracovaná PD, v súčasnosti už máme PD vypracovanú Ing. 

arch. Ondrejom Markom, ktorý vyčíslil presnú sumu na novú sekciu. 

 

6.1.4 Rekonštrukcia budovy MTK TJ – 14.408,- eur 

- na danú rekonštrukciu prebehlo verejné obstarávanie, ktoré ešte nie je ukončené (prebehlo len 

otváranie obálok), je však zrejmé, že cena za rekonštrukciu bude nižšia ako rozpočtovaná cena. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník.  
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Prednostka MsÚ - informovala poslancov o konaní školenia k rokovaciemu poriadku, ktoré sa 

uskutoční 17. a 18. júna 2016 v Poľnom Kesove. 

 

Poslanci MZ berú informáciu na vedomie. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 

 

  

Rozpočet pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné príjmy 2 670 427 3 000 2 673 427 

56. Dotácia DPO SR pre DHZ 0 3 000 3 000 

Kapitálové príjmy 1 270 0 1 270 

Príjmové finančné operácie 701 376 0 701 376 

Príjmy celkom 3 373 073 3 000 3 376 073 

 

    

Rozpočet pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné výdavky Zdroj* 2 165 345 7 300 2 172 645 

1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov VZ 6 000 1 000 7 000 

1.2.3. Stravovanie zamestnancov VZ 13 514 300 13 814 

2.1. Protipožiarna ochrana CZ 3 000 3 000 6 000 

12.2.1. Chodník Šulekovo VZ 0 3 000 3 000 

Kapitálové výdavky   1 096 525 -3 479 1 093 046 

3.3.4.  Nová sekcia - chodníky, vodovod, mobiliár VZ 41 021 13 929 54 950 

5.4.7. Rekonštrukcia interiéru a kanaliz. Príp.-chov.potreby VZ 22 000 -3 000 19 000 

6.1.4.  Rekonštrukcia budovy MTK TJ VZ 61 246 -14408 46 838 

Výdavkové finančné operácie   110 382 0 110 382 

Výdavky celkom   3 372 252 3 821 3 376 073 

   VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

16.  Rôzne:      

a) Informácia – cyklotrasy 

- informovala primátorka mesta: 

MZ malo na pôvodnom zasadnutí dňa 18.4.2016 schváliť stanovy združenia a zmluvu o vytvorení 

združenia 5 obcí, ktoré vstupujú do projektu vybudovania cyklotrás. Keďže sa to časovo nedalo 

stihnúť museli sme odložiť zasadnutie MZ na neskorší termín. Bohužiaľ ani do tohto zasadnutia nie 

je zmluva a stanovy vo finálnej verzii. Ak budú tieto dokumenty hotové budú zaslané poslancom na 

vyjadrenie a následne schválené na zasadnutí MZ dňa 30. 5. 2016. V združení sú združené obce 

Koplotovce, Madunice, Červeník, Leopoldov a Hlohovec. 
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b) Informácia o činnosti komisií 

 

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

výstavby a životného prostredia, ktorá zasadala dňa 25.4.2016 (viď príloha č. 22). 

 

Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa  27. 4. 2016 (viď 

príloha č. 23). 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník.  

 

Pavel Zlámala informoval o činnosti komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií 

a komunitného plánovania, ktorá zasadala dňa 12. 4. 2016 (viď príloha č. 24). 

 

Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie: 

Informáciu o činnosti: 

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

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

prednesenú členom komisie Pavlom Zlámalom. 

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

prednesenú predsedom komise Ing. Róbertom Gergičom. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

17. Všeobecná diskusia 

Primátorka mesta odpovedala na podnety zo zasadnutia MZ dňa 21. 3. 2016 (viď príloha č. 25). 

 

Primátorka mesta informovala: 

- súdny spor E. Ondrišová – mesto - spor bol ukončený, mesto vyhralo. 

- architektonická súťaž návrhov na kino – je pripravený spot pre uchádzačov, členovia poroty budú 

mať stretnutie a prídu si obzrieť priestory kina. Keďže momentálne prebiehajú v SR 4 

architektonické súťaže, tak je vhodné počkať. 

 

Ing. arch. Matej Jančár – upozornil na neprehľadnosť webovej stránky mesta. Stále tam chýbajú 

investičné akcie mesta. 

 

Diskusia:  

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

arch Matej Jančár. 

 

JUDr. Milan Gavorník – položil nasledovné otázky: 

- sociálne zariadenie pre tenistov – kedy sa bude robiť? 

- Spolková záhrada – bude ukončená zmluva s p. Valkom? 

- pozemok pod ZŠ – patrí už mestu? 

- starý cintorín – robí sa niečo? 

- Spoločný OcÚ – ako bude ďalej fungovať? 

- Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková – bude naďalej poslankyňou? 
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Primátorka mesta – odpovedala na otázky: 

- sociálne zariadenie pre tenistov – požiadavku sme vysvetlili p. Eristavovi. 

- Spolková záhrada – musíme si pozrieť zmluvné podmienky. 

- pozemok pod ZŠ – patrí mestu Leopoldov. 

- starý cintorín – zatiaľ sa nerobí nič. 

- Spoločný OcÚ – vytvára sa nová zmluva, kde štatutárom bude Mesto Leopoldov. 

- Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková – bude naďalej poslankyňou. 

 

Ing. arch. Matej Jančár – položil otázku, ohľadom prístupovej cesty v areáli Spolkovej záhrady, 

ktorá je v hroznom stave. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že prístupovú cestu v Spolkovej záhrade opraví p. Valko, keďže sa 

zaviazal v zmluve, že bude vykonávať opravy, ktoré sa vyskytnú v areály Spolkovej záhrady. 

 

P. Pavel Zlámala – upozornil na zvalený betónový plot na tréningovom futbalovom ihrisku. 

 

 

15. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 15. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom 

za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 10. 5. 2016 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Adriana Urbanová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Overovateľ zápisnice                                                                     Overovateľ zápisnice 


