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Kontrola prijatých uznesení 

 z 22. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 12. 12. 2016 

 

 

C/22/2016 MZ schvaľuje 

 

3/ 

 
 Preloženie prerokovania návrhu VZN č. 120/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na 

decembrové zasadnutie MZ v roku 2017.   

  

Priebežné plnenie:  
Uznesenie je v termíne. 

 

4/ 
 

Poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území mesta Leopoldov, Obci Bojničky  pre Centrum voľného času vo výške 65,- € 

na rok 2017 na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov 

priloženého k návrhu na finančné vysporiadanie. 

  

Splnené:  
Finančné prostriedky vo výške 65,- € v zmysle zmluvy o spolupráci boli  dňa 9.1.2017 

poskytnuté Obci Bojničky. 

 

5/ 
 

 Čerpanie rezervného fondu vo výške 872.655,- € na kapitálové výdavky: 

Program 5: Interné služby 

Podprogram 5.17: Nákup nehnuteľnosti .... 100.000,- € 

Program 12: Komunikácie a budovy 

Podprogram 12.2: Výstavba MK 

12.2.1. Chodník Šulekovo ..... 68.100,- € 

12.2.3. Park detí ..... 124.000,- € 

12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul. .... 233.000,- € 

12.2.5. Rekonštrukcia Kukučínova .... 11.835,- € 

12.2.6. Cyklotrasy .... 57.000,- € 

12.2.7. Parkovisko na ŽSR .... 12.720,- € 

Podprogram 121.3: Rekonštrukcia budov  

12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ .... 61.000,- € 

12.3.3. Komunitné centrum .... 75.000,- € 

Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica .... 130.000,- € 

  

Splnené:  
Finančné prostriedky vo výške 872.655,- € boli z rezervného fondu prevedené do rozpočtu 

mesta na rok 2017 na kapitálové výdavky na jednotlivé programy a podprogramy v zmysle 

uznesenia. 
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8/ 
 

Kúpu nehnuteľnosti parcela registra „C“ číslo 85/2 – orná pôda v celkovej výmere 1153 m
2
 od 

Vladimíra Staša  a Alici Stašovej r. Váryovej, trvale bytom Piešťanská cesta 7, Leopoldov za 

cenu 30,- €/m
2
. 

  

Priebežné plnenie:  

 
Kúpna zmluva na kúpu nehnuteľnosti – pozemku -  orná pôda v celkovej výmere 1153 m

2
 

od Vladimíra Staša  a  Alici Stašovej bola vypracovaná a podpísaná dňa  21.12.2016, 

zverejnená na webovej stránke mesta  dňa 21.12.2016, kúpna cena bola uhradená dňa 

22.12.2016. 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 22.12.2016. 

 

 

9/ 
 

 Rozpočtové opatrenie č. 18/2016: 

  ZDROJ 

Rozpočet pred  
rozpočtovým 
opatrením v € 

Zmena v  
€ 

Rozpočet po 
rozpočtovom 
opatrení v € 

Bežné výdavky  2 427 520  2 435 420 

3.3.6 Oprava cesty okolo cintorína 41 19 700 + 2 900 22 600 

5.3.1 Nákup drobného majetku a softwaru 41 2 223 + 5 000 7 223 

Kapitálové výdavky 
 

993 620  985 720 

5.4.8 Rekonštrukcia elektro. a bleskozvodu – dom služieb 
41 7 970     - 5 000 2 970 

5.4.7 vybudovanie kanalizačnej prípojky – chovateľské pot. 41 10 000 - 2 900 7 100 

5.4.6 Rekonštrukcia elektroinš. a bleskozvodu – sklenárstvo 41 7 970 - 4 590 3 380 

5.16. Nákup pozemkov 41 0 + 4 590 4 590 

Výdavkové finančné operácie   110 382 0 110 382 

Výdavky celkom   3 531 522  3 531 522 

 

  

Splnené: 
Rozpočtové opatrenie č. 18/2016 – zmeny vo výdavkovej časti boli zapracované do 

rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov. 

 

13/ 

 
Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – jedna miestnosť v celkovej výmere 7,5 m

2
 

(spoločne využívaná s p. Petrekom) v Dome služieb na Námestí sv. Ignáca, súp. číslo 37, 

Leopoldov pre pani Margitu Podkovčíkovú, trvale bytom A.S.Puškina 82/9, 922 42 Madunice  na 

ďalších 5 rokov t.j. do 31.12.2021 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomné je stanovené 

v zmysle dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Leopoldov 

a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva vo výške 18,2566 €/m
2
/rok 
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Splnené: 
Dodatok na predĺženie NZ na nebytové priestory v zmysle uznesenia pre pani Margitu 

Podkovčíkovú  bol vypracovaný a podpísaný dňa 21.12.2016 

 

 

14/ 
 

Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – jedna miestnosť v celkovej výmere 7,5 m
2
 

(spoločne využívaná s p. Podkovčíkovou) v Dome služieb na Námestí sv. Ignáca, súp. číslo 37, 

Leopoldov pre pána Vladimíra Petreka, trvale bytom Nitrianska 49, 920 01  Hlohovec  na ďalších 

5 rokov t.j. do 31.12.2021 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomné je stanovené v zmysle 

dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Leopoldov a s majetkom 

štátu, ktorý mesto užíva vo výške 18,2566 €/m
2
/rok. 

  

Splnené: 
Dodatok na predĺženie NZ na nebytové priestory v zmysle uznesenia pre pána Vladimíra 

Petreka  bol vypracovaný a podpísaný dňa 21.12.2016 

 

 

15/ 
 

Predĺženie zmluvy o prenájme nehnuteľnosti – jedna miestnosť v celkovej výmere 16 m
2
 

v budove súpisné číslo 103 na Hlohovskej ceste v Leopoldove pre Ing. Róberta Gergiča – REAL 

SERVIS, Hlohovská cesta 4, 920 41  Leopoldov na 1 rok t.j. do 31.12.2017 s možnosťou 

ďalšieho predĺženia. Nájomné je stanovené v zmysle dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva vo výške 

18,2566 €/m
2
/rok. 

  

Splnené: 
Dodatok na predĺženie NZ na nebytové priestory v zmysle uznesenia pre Ing. Roberta 

Gergiča – REAL Servis bol vypracovaný a podpísaný dňa 21.12.2016 

 

 

16/ 
 

Prenájom nebytových priestorov -  klubovňa v 60 bytovej jednotke na ul. 1. Mája v Leopoldove 

p. Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša 17 ako zástupcovi neformálnej 

skupiny Zdravší Leopoldov, a to na 1 rok s možnosťou ďalšieho predĺženia za sumu 1 €/mesiac. 

  

Splnené: 
Zmluva na prenájom nebytových priestorov v zmysle uznesenia pre p. Martina Majtána 

bola vypracovaná a podpísaná dňa 30.12.2016 
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17/ 
 

Prenájom časti nehnuteľnosti a to miestnosť č. 208 vo výmere 12,17 m
2
 na 2. nadzemnom podlaží 

v budove knižnice súpisné číslo 454 na Štúrovej ulici v Leopoldove p. Marekovi Petrusovi, trvale 

bytom Leopoldov, Gojdičova 15E ako zástupcovi hudobnej skupiny LP, a to na 1 rok  

s možnosťou ďalšieho predĺženia za sumu 1€/mesiac. 

  

Splnené: 
Zmluva na prenájom nebytových priestorov v zmysle uznesenia pre p. Mareka Petrusa bola 

vypracovaná a podpísaná dňa 30.12.2016 

 

 

18/ 

 
Zámer po nadobudnutí do výlučného vlastníctva nasledovných nehnuteľností: 

   - pozemok, par. reg. „C“ č. 518 o výmere 346 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, 

   - pozemok, par. reg. „C“ č. 519 o výmere 385 m
2
, záhrady, 

   - stavba, dom, súpisné číslo 679, postavený na pozemku par. reg. „C“ číslo 518, 

prenajať tento majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa budúcemu nájomcovi Ing. 

Ladislavovi Lašovi, trvale bytom Gucmanova 679/1, Leopoldov za nasledovných podmienok: 

   - nájom predmetu bude trvať najdlhšie do 30. 06. 2019, 

   - mesačný nájom za užívanie predmetu nájmu bude vo výške 1,- eur, 

   - zálohové platby za plnenia spojené s predmetom nájmu (voda, plyn, elektrina) si nájomca 

zabezpečí sám vo vlastnom mene a na vlastný účet, 

   - účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na bývanie budúceho nájomcu. 

 

  

Priebežné plnenie:  

Do termínu vyhodnotenia uznesení p. Lašo nepredložil svoje vyjadrenie 

k návrhu kúpnej zmluvy, k návrhu zmluvy o  budúcej nájomnej zmluve 

a k návrhu zmluvy o prenájme. 

 

 

 

19/ 
 

Pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 4 na Gojdičovej ul. č. 1141/15A v Leopoldove pre pani 

Evu Šokovú, bytom Rázusova ul. č. 1491/35, Leopoldov, na obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 

2019 (výmena bytu). 

  

Splnené: 
Pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 4 na Gojdičovej ul. č. 1141/15A v Leopoldove pre 

pani Evu Šokovú, bytom Rázusova ul. č. 1491/35, Leopoldov, na obdobie od 1. 1. 2017 do 

31. 12. 2019 bolo zrealizované. Nájomná zmluva bola podpísaná s pani Evou Šokovou dňa 

28. 12. 2016. Výmena bytu sa uskutočnila 30. 12. 2016. 
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20/ 
 

Pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 4 na Rázusovej ul. č. 1491/35 v Leopoldove pre pána 

Antona Rafaja, bytom Gojdičova ul. č. 1141/15A, Leopoldov, na obdobie od    1. 1. 2017 do 31. 

12. 2019 (výmena bytu). 

  

Splnené: 
Pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 4 na Rázusovej ul. č. 1491/35 v Leopoldove pre 

pána Antona Rafaja, bytom Gojdičova ul. č. 1141/15A, Leopoldov, na obdobie od    1. 1. 

2017 do 31. 12. 2019 bolo zrealizované. Nájomná zmluva bola podpísaná s pánom Antonom 

Rafajom dňa 22. 12. 2016. Výmena bytu sa uskutočnila 30. 12. 2016. 
 

 

21/ 
 

Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu s účinnosťou od 01. 01. 2017. 

  

Splnené: 
Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu bola zmluvnými stranami podpísaná dňa 

30.12.2016 

 

 

 

 

 

V Leopoldove dňa  20.01.2017 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 30.01.2017             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


