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Kontrola prijatých uznesenie  

z 15. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 29. 4. 2016 

 

 

A/15/2016 MZ berie na vedomie 
 

 

11/ 
Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 4 zo dňa 31. 3. 2016. 

  

Splnené: 
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – zmeny v  príjmovej a  vo výdavkovej časti boli 

zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov. 

 

 

12/ 
Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 5 zo dňa 4. 4. 2016. 

  

Splnené: 
Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 – zmeny v  príjmovej a  vo výdavkovej časti boli 

zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov. 

 

 

13/ 
Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 6 zo dňa 8. 4. 2016. 

  

Splnené: 
Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 – zmeny v  príjmovej a  vo výdavkovej časti boli 

zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov. 

 

 

 

 

C/15/2016 MZ schvaľuje 
 

4/ 
 Použitie prebytku rozpočtu za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo výške 608.417,72 eur. 

  

Splnené: 
Prevod prebytku vo výške 608 417,72 € bol vložený na termínované vklady dňa 18.05.2016 

nasledovne: 

OTP Banka Slovensko 230 tis. €, J&T BANKA, a.s. 140 tis. €, Privatbanka, a.s  230 tis. € 

a VÚB 8.417,70 € 
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5/ 
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 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 

  

Splnené: 
Finančné prostriedky boli uložené na termínované účty dňa 18.05.2016 v zmysle prijatého 

uznesenia.  

 

 

6/ 
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 %. 

  

Splnené: 
Dňom 01.05.2016 bol zmenený mesačný plat primátorky mesta podľa prijatého uznesenia.  

 

 

 

7/ 
V zmysle § 9a ods. (9) písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v zmysle § 13 ods. (3) a 

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

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

  

Splnené: 
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 bol zverejnený dňa 

05.05.2016 na webovej stránke a na úradnej tabuli mesta. 
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10/ 
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 

 

  

Splnené: 
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 – zmeny v  príjmovej a  vo výdavkovej časti boli 

zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov. 

 

 

 

D/15/2016 MZ ukladá 
 

1/ 
Označiť textovú časť čistopisu Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta, hlavné 

výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou. 

  

Splnené čiastočne:  
Pred splnením horeuvedeného uznesenia je povinnosť zverejniť najskôr VZN 111/2016 na 

15 dní a záväzná časť územného plánu na 30 dní,  následne bude môcť byť zrealizované 

označenie textovej časti čistopisu Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta. 

Uznesenie bude prehodnotené. 
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2/ 
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. 

  

Splnené čiastočne:  
Pred splnením horeuvedeného uznesenia je povinnosť zverejniť najskôr VZN 111/2016 na 15 

dní a záväzná časť územného plánu na 30 dní,  následne bude môcť byť vyhotovený 

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

a spolu s  kópiou uznesenia o  schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR. 

Uznesenie bude prehodnotené. 
  

 

3/ 
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). 

  

Splnené čiastočne:  
Pred splnením horeuvedeného uznesenia je povinnosť zverejniť najskôr VZN 111/2016 na 15 

dní a záväzná časť územného plánu na 30 dní,  následne bude môcť byť zrealizované 

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). 

Uznesenie bude prehodnotené. 

 
 

 

  

                                                                            

 

 

V Leopoldove dňa 20.05. 2016 

Vypracovala:  Ing. Trnková,    MZ dňa 30.05.2016 


