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Zápisnica z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,  

konaného dňa 30. 01. 2017 o 15,30 h. 
 

 

 

Zapisovateľka:         Marieta Patajová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

Ospravedlnení:         Pavel Zlámala, Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková 

                                     

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 30. 01. 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) a navrhla 

v programe doplniť do bodu 12) Rôzne, bod e) Odvolanie člena finančnej komisie.  

 

Diskusia: - 

 

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

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zmenu v programe zasadnutia – doplnenie do bodu 12) Rôzne, bod e) Odvolanie člena finančnej 

komisie.  

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Program zasadnutia MZ dňa 30. 01. 2017: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Kontrola prijatých uznesení.  

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov. 

4. Pripomienky a dopyty poslancov. 

5. Správa o hodnotení navrhovanej činnosti – Zvýšenie výroby bioetanolu;  

6. Prehodnotenie opatrení zo záverečnej správy z kontrolnej činnosti za rok 2015; 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016;  

8. Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie medzi Gojdičovou ul. a Moyzesovou ul.; 

9. Zmeny a doplnky ÚP mesta Leopoldov – Miroslav Mikulek; 

10. Úprava rozpočtu:  

      a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 19/2016 zo dňa 30. 12. 2016; 

      b) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 1/2017 zo dňa 02. 01. 2017; 

      c) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2017; 

11. Spolková záhrada; 

12. Rôzne: 
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 a) Pridelenie nájomného bytu;  

 b) Informácia o činnosti komisií; 

 c) Informácia o kúpe a prenájme nehnuteľnosti; 

 d) Časový harmonogram investičných akcií; 

 e) Odvolanie člena finančnej komisie.  

13/  Záver; 

 

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

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 30. 01. 2017 vrátane zapracovaných zmien.    

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Prišiel doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. o 15,34 h. 

 

 

2. Kontrola prijatých uznesení 

a) Kontrola prijatých uznesení z 22. zasadnutia MZ v Leopoldove 

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

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ dňa 12. 12. 

2016. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

b) Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2015, ktoré boli hodnotené ako splnené 

čiastočne alebo boli nesplnené 

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

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2015 k 31. 12. 2016, 

ktoré boli hodnotené ako splnené čiastočne alebo boli nesplnené. 
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Hlasovanie: za            9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

c) Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2016, ktoré boli hodnotené ako splnené 

alebo boli priebežne plnené 

- informovala hlavná kontrolórka (viď príloha č. 3). 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2016 k 31. 12. 2016, 

ktoré boli hodnotené ako splnené čiastočne alebo boli priebežne plnené. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

                           

                                                       

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov 

 

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

od žel. stanice po potraviny p. Herca. Ľudia idúci zo žel. stanice nejdú po chodníku, ktorý je 

vybudovaný na Štúrovej ul., ale po opačnej strane cesty. 

 

Ing. Róbert Gergič – uviedol, že k tomuto problému sa komisia investičných činností, územného 

plánovania, výstavby a životného prostredia venovala a zhodla sa, že na Štúrovej ul. smerom od 

železničnej stanice postačuje chodník, ktorý tam je. 

 

P. Marián Miček ďalej upozornil na potrebu vybudovania chodníka na Kukučínovej ul. smerom od 

Piešťanskej cesty po železničné priecestie. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že v roku 2017 sa bude realizovať rekonštrukcia Hollého 

a Kukučínovej ul. a súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie chodníka na Kukučínovej ul. 

 

Primátorka mesta – prečítala pripomienky a dopyty od obyvateľov mesta poslané e-mailom: 

- premiestnenie merača rýchlosti (radaru) na vstup do Leopoldova, 

- pred žel. stanicou sú v zákrute na cestnej komunikácii praskliny, 

- chodník medzi ulicami I. Krasku a Jilemnického, na úseku cca 4 m nie je chodník a je tam stále 

blato,  

- nakresliť čiary na cestnej komunikácii na križovatke ulíc J. Murgaša a Štúrova. 

 

 

4. Pripomienky a dopyty poslancov 

 

Primátorka mesta odpovedala na podnety zo zasadnutia MZ dňa 12. 12. 2016 (viď príloha č. 4). 
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JUDr. Milan Gavorník – položil otázku ohľadom kúpy notebookov pre poslancov. Chýba mu v tom 

systém. 

 

Prednostka MsÚ – uviedla, že kúpu notebookov schválili poslanci MZ v roku 2016 z dôvodu 

úspory papiera, ktorý sa spotrebuje pri tlačení materiálov na zasadnutie MZ. Poslancom boli 

zriadené e-mailové schránky, na ktoré im bude mesto posielať všetky materiály potrebné 

k zasadnutiu MZ. 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – položil otázku ohľadom vyriešenia dopravnej situácie na prepoji 

pri železničnom priecestí z ul. J. Kráľa na Kukučínovu ul.  

 

Primátorka mesta – uviedla, že prepoj pri železničnej trati z ul. J. Kráľa na Kukučínovu ul. nie je 

zapísaný v pasporte  komunikácií mesta Leopoldov. 

 

P. Stanislav Piovarči – upozornil, že v meste sa pohybuje nejaký vandal, ktorý ničí dopravné značky 

a smetné koše. Kontroluje niekto kamerový systém v meste Leopoldov? 

 

Primátorka mesta – uviedla, že mesto nemá pracovníka, ktorý by stále sledoval kamerový systém. 

Kamerové záznamy sa využívajú väčšinou pre potreby polície. 

 

Ing. arch. Matej Jančár – navrhol umiestniť k priechodu pre chodcov pri reštaurácii Pranier, stĺpik, 

ktorý by zamedzil parkovaniu áut. 

 

Primátorka mesta privítala Ing. Kristínu Bajtalovú a udelila jej slovo. 

 

Ing. Kristína Bajtalová informovala poslancov MZ o časovom harmonograme investičných akcií 

(viď príloha č. 5). 

 

Diskusia: 

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

PhD. 

 

Ing. Róbert Gergič – navrhol osloviť rod. Strniskových na Gucmanovej ul. a prejednať s nimi 

možnosť odkúpenia časti pozemku pre účely mesta. 

 

 

5. Správa o hodnotení navrhovanej činnosti – Zvýšenie výroby bioetanolu  

- informovala Ing. Silvia Grossová (viď príloha č. 6). 

Správa o hodnotení bola zverejnená na webovej stránke mesta Leopoldov, vo vývesnej tabuli mesta 

a vyhlasovaná v mestskom rozhlase. Správa bola uložená na investičnom referáte a občania mohli 

do nej nahliadnuť počas stránkových hodín. Do dnešného dňa neprejavil z občanov nikto záujem. 

Dňa 06. 02. 2017 sa v ŠJ pri ZŠ Leopoldov uskutoční k navrhovanej činnosti verejné prerokovanie.   

 

Primátorka mesta privítala zástupcov spol. Enviral, a. s. Ing. Jána Barátha a Ing. Andreu 

Vachanovú.  

 

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

komisia MZ odporúča vykonanie celodennej hlukovej štúdie vplyvov na dotknutých obyvateľov, na 

preukázanie či skutočné terajšie zaťaženie hlukom a plánované zvýšenie hluku v súčte nebudú 

prekračovať dovolené hodnoty. Komisia odporúča požiadavku na Enviral na výsadbu „filtračnej 
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a oddeľovacej zelene“ na plochách medzi prevádzkami a mestom, ktorá by v priebehu niekoľkých 

rokov tlmila dopady na obyvateľstvo. 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia žiada o doplnenie informácie k navrhovanej dopravnej štúdii 

a k hlukovej štúdii. 

 

Primátorka mesta – prečítala podnet od občana, ktorý upozornil na to, že v dopravnej štúdii chýba 

priestor pre otáčanie autobusov, keďže prístupová cesta bude len jedna a autobus sa musí tou istou 

cestou vrátiť. V smere od diaľničného nadjazdu na Hlohovec by bolo lepšie, keby dva pruhy 

nadjazdu pokračovali priamo ku kruhovému objazdu, podľa občana je zbytočné a obmedzujúce, aby 

sa zúžila premávka do jedného pruhu a nie rozdelila na dva pruhy pred kruhovým objazdom.  

- primátorka ďalej uviedla, že spol. Enviral navrhuje dva varianty riešenia dopravnej situácie VD1 

a VD2, a v záverečnom zhrnutí uprednostňuje variant VD2, ktorý je podľa ich názoru bezpečnejší. 

Variant VD1 je vybudovanie mimoúrovňovej križovatky a cesta je tam dvojprúdová. Variant VD2 

je kruhový objazd.  

 

Ing. Ján Baráth – uviedol, že do riešenia dopravnej štúdie vstúpila Slovenská správa ciest (ďalej len 

„SSC“), keďže je verejne známe, že je chystaný obchvat mesta Hlohovec a jeden z variantov tzv. 

biely variant, prechádza touto časťou. Preto návrh spol. Enviral musí byť v súlade s budúcou 

koncepciou. Jednou z podmienok SSC je, že zostávajúce cesty sa musia zaslepiť. Spol. Enviral sa 

bude snažiť bojovať o to, aby k tomuto neprišlo. V prípade, že dôjde  k výstavbe obchvatu tzv. 

vybudovaniu štvorprúdovej cesty, musí spol. Enviral zachovať možnosť napojenia sa. Spol Enviral 

preferuje variant VD2 tzv. priamy pruh v smere z nadjazdu do Hlohovca a v opačnom smere sa 

bude prechádzať cez kruhový objazd. Taktiež aj tento variant musí byť spracovaný takým 

spôsobom, aby sa dal napojiť na obchvat cez mimoúrovňovú križovatku. 

 

Diskusia: - 

Do diskusie sa zapojili: Ing. arch. Matej Jančár. 

 

Primátorka mesta - prečítala podnet od občana, ktorý upozornil na skutočnosť, že podnik Enviral, a. 

s.  24 hod. znepríjemňuje život obyvateľom hlukom od ventilátorov chladiacich veží, ventilátorov 

kolón, motorov čerpadla z ventilátormi, pohonu PC z hlukom ostatného zariadenia na dopravu 

kukurice do výroby. Ďalej podnik Enviral, a. s. obťažuje obyvateľov prachom z vysýpania kukurice 

z kamiónov a vagónov. Doprava na Trnavskej ceste je nevyhovujúca a spôsobuje dopravné zápchy 

smerom do Hlohovca.   

 

Primátorka mesta – uviedla, že pri vydávaní stanoviska k zámeru spol. Enviral rozšíriť výrobu, 

požadovalo mesto od spol. Enviral vypracovanie inžiniersko-enviromentálnej štúdie dopravnej, 

hlukovej a rozptylovej, ktorá umožní komplexne zhodnotiť možné dopady a vplyv navrhovanej 

činnosti na jednotlivé zložky ŽP a zdravia obyvateľstva. Podmienka vypracovania hlukovej štúdie 

bola daná aj od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.   

 

Primátorka mesta - oslovila Ing. Jána Barátha, aby vysvetlil či sa jedná o jestvujúce zaťaženie 

hlukom alebo je to hluková štúdia novej prevádzky. 

 

Ing. Ján Baráth – uviedol, že hluk, ktorý vznikol pri spustený prevádzky musel spĺňať všetky 

požiadavky. Merania sú vykonávané pravidelne a pokiaľ by spoločnosť nevyhovovala hlukovému 

zaťaženiu nedostala by povolenie na rozšírenie prevádzky. 
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Primátorka mesta – uviedla, že keď sa nasčíta hluk zo všetkých prevádzok v spol. Enviral, máme 

uskutočnené nejaké merania hluku, akému sú vystavení obyvatelia Nádražnej ulice? Je v hlukovej 

štúdii uvedené, že hladina hluku nebude dosahovať maximálne prípustné hodnoty? 

 

Ing. Ján Baráth – uviedol, že situáciu preverí a pošle stanovisko. 

 

Mgr. Jozef Krilek – navrhol prijať uznesenie – stanovisko až po verejnom prerokovaní, ktoré bude 

06. 02. 2017. 

  

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – navrhol po verejnom prerokovaní uskutočniť zasadnutie MZ 

k zvýšeniu výroby bioetanolu.  

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Prijatie uznesenia k navrhovanej činnosti „Zvýšenie výroby bioetanolu“ až po prerokovaní návrhu 

na verejnom zasadnutí dňa 06. 02. 2017.   

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 1 (Gergič). 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

Primátorka mesta – konštatovala, že zasadnutie MZ sa uskutoční dňa 07. 02. 2017 o 17,00 h. 

 

Ing. Róbert Gergič navrhol prejednať bod 9) pred bodom 6). 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zmenu v programe zasadnutia - prejednanie bodu č. 9  za bodom programu č. 5. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

 

9. Zmeny a doplnky ÚP mesta Leopoldov – Miroslav Mikulek 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 7). 

 

Primátorka mesta privítala p. Miroslava Mikuleka a jeho zástupcu architekta Petra Černušáka 

a udelila im slovo. 

 

P. Peter Černušák – informoval o zámere využitia pozemku na parcele č. 2642/2 a 2643 v k. ú. 

Leopoldov (Prechodné) na zriadenie relaxačnej zóny Štrkovka Paradajs. Zriadeniu zóny bude 

predchádzať ťažba štrkopieskov, čím sa vytvorí jazero, na ktorom budú vybudované hausboty. Pri 

ťažbe štrkopieskov sa bude značne využívať cestná komunikácia na Šulekovskú ul. (Prechodné). Po 

ukončení prác chce p. Mikulek zrekonštruovať cestnú komunikáciu na Šulekovskú ul. 
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Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného   prostredia: 

Komisia vyjadrila pochybnosti o vhodnosti polohy rekreačnej oblasti (medzi cestou do Hlohovca 

a plánovaným obchvatom) a obavy o prašnosť a deštrukciu prístupovej cesty, a pochybnosti či 

skutočný zámer navrhovateľa nie je zasypanie jamy po vyťažení štrkopieskov stavebnou suťou, 

ktorú navrhovateľ momentálne na parcelách drví a recykluje. 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia navrhuje preveriť územný plán mesta Hlohovec a ich zámer 

využitia tejto lokality. 

 

Diskusia: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Ing. arch. Matej Jančár, JUDr. Milan Gavorník, Ing. 

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

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zmenu využitia pozemku parc. č. 2642/2 a parc. č. 2643, k. ú. Leopoldov v rozsahu podľa žiadosti 

Miroslava Mikuleka, na zriadenie relaxačnej zóny Štrkovka Paradajs, čomu bude predchádzať 

vyťaženie štrkov a prispôsobenie plôch k tomuto účelu s tým, že finančné výdavky spojené so 

zmenou  uhradí v plnej výške.  Zmena v záväznej časti územného plánu bude vykonaná súčasne so 

zmenami a doplnkami, ktoré bude iniciovať v rámci svojich potrieb Mesto Leopoldov (nie 

v samostatnom konaní). 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

 

6. Prehodnotenie opatrení zo záverečnej správy z kontrolnej činnosti za rok 2015 

- informovala hlavná kontrolórka (viď príloha č. 8). 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Mgr. Jozef Krilek. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Správu hlavnej kontrolórky z prehodnotenia opatrení k 31. 12. 2016 zo záverečnej správy 

z kontrolnej činnosti za rok 2015. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

 

7. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 

- informovala hlavná kontrolórka (viď príloha č. 9). 
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Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Mgr. Jozef Krilek. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

 

8. Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie medzi Gojdičovou ul. a Moyzesovou ul. 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť zriadenie vecných bremien.   

 

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

komisia odporúča MZ uzavretie zmlúv o zriadení vecného bremena (inžinierskych sietí) dotknutých 

parciel KN-C 2667/3, 2667/2 a KN-E 481/101 v súkromnom vlastníctve pre získanie stavebného 

povolenia rozšírenia vodovodu a kanalizácie, aby bolo možné požiadať TAVOS o zaradenie do 

investičného plánu na rok 2018. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Jozef Krilek, Stanislav Piovarči,  Ing. arch. Matej 

Jančár, Ing. Róbert Gergič, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 2997, parc. č. 2667/3 KN-C 

o výmere 636 m2, druh pozemku – orná pôda, k.ú. Leopoldov, ktorej podielovými  

spoluvlastníkmi sú podľa evidencie katastra nehnuteľnosti: 

- Ing. Slavomír Sýkora rod. Sýkora trvale bytom Malá Kráľová 134, Horná Kráľová a manželka 

Mgr. Aneta Sýkorová rod. Balošáková trvale bytom Nádražná 482/2, Leopoldov (manželia 

v BSM) v podiele ½ vzhľadom k celku, 

- Tomáš Šimičák rod. Šimičák a manželka Katarína Šimičáková rod. Rolincová obaja trvale 

bytom Dolné Trhovište 93, Dolné Trhovište (manželia v BSM) v podiele ½ vzhľadom k celku, 

v prospech Mesta Leopoldov za účelom vybudovania stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie 

v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou“ a „Rozšírenie verejného vodovodu v trase medzi 

Moyzesovou a Gojdičovou ulicou, Leopoldov“. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 



 9 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1957, parc. č. 2667/2 KN-C o 

výmere 146 m2, druh pozemku – orná pôda, k.ú. Leopoldov, ktorej vlastníčkou je podľa evidencie 

katastra nehnuteľnosti pani Mgr. Zuzana Rumíšková Hamadová, trvale bytom Moyzesova 1158/34, 

Leopoldov, v prospech Mesta Leopoldov za účelom vybudovania stavby „Rozšírenie verejnej 

kanalizácie v trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou“ a „Rozšírenie verejného vodovodu v 

trase medzi Moyzesovou a Gojdičovou ulicou, Leopoldov“. 

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

                   proti         0 

                   zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1520, parc. č. 481/101 KN-E o 

výmere 103 m2, druh pozemku – orná pôda, k.ú. Leopoldov, ktorej vlastníkom je podľa evidencie 

katastra nehnuteľnosti pán Nikola Nikolov, trvale bytom Karloveská 418/57, Bratislava, v prospech 

Mesta Leopoldov za účelom vybudovania stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie v trase medzi 

Moyzesovou a Gojdičovou ulicou“ a „Rozšírenie verejného vodovodu v trase medzi Moyzesovou a 

Gojdičovou ulicou, Leopoldov“. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

 

10. Úprava rozpočtu: 

a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 19/2016 zo dňa 30. 12. 2016 

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

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 19/2016 zo dňa 30. 12. 2016. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     
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b) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 1/2017 zo dňa 02. 01. 2017 

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

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 1/2017 zo dňa 02. 01. 2017. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

c) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 1/2017 zo dňa 02. 01. 2017 

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

 

Navrhované zmeny v rozpočte: 

5.9. Verejné obstarávanie zmeniť na 10.1.12. Verejné obstarávanie ... + 2.400,- € 

- verejné obstarávanie bude robiť externá firma a obstarávateľom bude ZŠ Leopoldov.  

 

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

v Návrhu zmeny rozpočtu k 30. 01. 2017 s následnou zmenou: 5.9. Verejné obstarávanie zmeniť na 

10.1.12. Zateplenie starej budovy ZŠ – Verejné obstarávanie. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017: 

  ZDROJ 

Rozpočet pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné príjmy  2 956 387 +35 680 2 992 067 

1. Výnos dane z príjmov uzem. Samosprávy 
 1 081 000 +35 680 1 116 680 

Príjmy celkom  3 859 849 + 35 680 3 895 529 

Bežné výdavky  2 420 365 +14 080 2 434 445 

1.2.1 Cestovné výdavky 41 665 +1 280 1 945 

5.6.7 Nový webstránka 41 2 500 +1 400 3 900 

10.1.12 Verejné obstarávanie 41 12 000 + 2 400 14 400 

9.3 Opatrovateľská služba 41 28 320 + 9 000 37 320 

Kapitálové výdavky  1 328 322 +21 600 1 349 922 
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3.3.5 Nová sekcia  - vodovod 41 0 +1 600 1 600 

10.1.7 Zateplenie starej budovy ZŠ 41 200 000 +20 000 220 000 

Výdavkové finančné operácie   111 162 0 111 162 

Výdavky celkom   3 859 849 +35 680 3 895 529 

 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

11. Spolková záhrada 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť písomné vypovedanie zmluvy 

o prenájme nebytových priestorov – Spolkovej záhrady v Leopoldove s Marekom Valkom z dôvodu 

nedodržiavania podmienok zmluvy. 

 

Diskusia:  

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

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Písomne vypovedať zmluvu o prenájme nebytových priestorov  - Spolkovej záhrady v Leopoldove 

prenajímateľovi p. Markovi Valkovi, Sládkovičova 564/47, 920 41  Leopoldov, IČO: 43574165 z 

dôvodu nedodržiavania podmienok zmluvy. Výpovedná lehota je v zmysle zmluvy o prenájme 

nebytových priestorov dva mesiace. 

Hlasovanie: za            8 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová)  

                    proti         0 

                    zdržali sa 1 (Piovarči) 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Mgr. Jozef Krilek – navrhol pripraviť podklady k obchodno-verejnej súťaži. 

 

 

12. Rôzne 

a) Pridelenie nájomného bytu  

- informovala Marieta Patajová (viď príloha č. 15). 

 

Stanovisko komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky – komisia MZ navrhuje nájomný byt 

prideliť Silvii a Vladimírovi Matlohovým a v prípade odmietnutia alebo nesplnenia podmienok 

stanovených VZN č. 118/2016, náhradníkom: 1. Lucii Brandisovej s Jaroslavom Vančom, 2. Petrovi 

Krumpálovi s Katarínou Holcingerovou. 

 

Diskusia: - 
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Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 7 na Gojdičovej ul. č. 1141/15D v Leopoldove pre Silviu 

a Vladimíra Matlohových, bytom 1. Mája 104, Leopoldov, na obdobie od    01. 03. 2017 do 29. 02. 

2020. 

Náhradníkmi sú: 

1. Lucia Brandisová a Jaroslav Vančo (2 deti), bytom Hlohovská cesta 76/58, Leopoldov. 

2. Peter Krumpál a Katarína Holcingerová, bytom Hlohovská cesta 82, Leopoldov. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 1 (Gergič). 

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 27. 01. 2017 (viď príloha č. 16). 

 

Diskusia:  

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

 

Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 26. 01. 2017 (viď 

príloha č. 17).  

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. informoval o činnosti komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny, 

seniorov, dotácií a komunitného plánovania, ktorá zasadala dňa 18. 01. 2017 (viď príloha č. 18). 

 

P. Zuzana Luhová informovala o činnosti komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky, ktorá 

zasadala dňa 25. 01. 2017 (viď príloha č. 19). 

 

Diskusia:  

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

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

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.    

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

prednesenú členom komisie doc. PhDr. Jurajom Hladkým, PhD. 

d) Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky prednesenú členkou komisie Bc. Zuzanou 

Luhovou. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

c) Informácia o kúpe a prenájme nehnuteľnosti  

- primátorka mesta informovala ohľadom pripomienkovania nájomnej zmluvy a kúpno-predajnej 

zmluvy s Ing. Lašom. 

  

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Doplnenie uznesenia č. C/22/2016/18 z 12. 12. 2016: 

Osobný zreteľ je definovaný nasledovne: 

Mesto Leopoldov v rámci plnenia samosprávnych úloh a z dôvodu zlepšenia poskytovania služieb 

obyvateľom nadobudne do majetku nehnuteľnosti  

- pozemok, par. reg. „C“ č. 518 o výmere 346 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

- pozemok, par. reg. „C“ č. 519 o výmere 385 m2, záhrady, 

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

Kúpa uvedených nehnuteľností má pre Mesto Leopoldov nielen investičný zámer ale hlavne 

strategický spočívajúci v získaní priľahlých nehnuteľností k novému MsU, čo v budúcnosti po 

zrekonštruovaní MsU bude pridanou hodnotou v podobe vlastníctva nehnuteľností s výhodnou 

polohou v centre mesta, susedstve Msu a pozdĺž obslužnej, voľnočasovej a športovej zóny mesta. 

Vzhľadom na mnohé absentujúce komunitné služby v meste vznikne pre mesto nová možnosť 

využívania či prenajímania odkúpených nehnuteľností vo forme akéhokoľvek lukratívneho využitia 

pre obyvateľov. 

Prenájom nehnuteľnosti sa schvaľuje na žiadosť súčasného vlastníka a počas rekonštrukcie 

mestského úradu. Je zrejmé, že počas tejto doby mesto neplánuje odkúpené nehnuteľnosti inak 

využívať.   

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

d) Časový harmonogram investičných akcií (príloha č. 5) 

Bol prejednaný v bode 4. Pripomienky a dopyty poslancov.  

 

e) Odvolanie člena finančnej komisie 

- informovala primátorka mesta: 

Na návrh poslanca Mgr. Jozefa Krileka, bol zaradený do programu bod – odvolanie člena finančnej 

komisie. Dôvodom je dlhodobá neúčasť Mgr. Mgr. Art. Lenky Slovákovej na zasadnutiach 

finančnej komisie a skutočnosť, že jej neprítomnosť znižuje uznášaniaschopnosť komisie v prípade 

neúčasti ďalších dvoch členov komisie. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Mgr. 

Jozef Krilek. 

 

Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči) 

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

V zmysle čl. 2. ods. 4 Štatútu komisií MZ mesta Leopoldov, odvolanie Mgr., Mgr. art. Lenky 

Slovákovej z funkcie člena finančnej komisie. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

17. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 23. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom 

za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 15. 02. 2017 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Ing. Zuzana Pelzlová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 


