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Zápisnica z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,  

konaného dňa 30. 5. 2016 
 

 

 

Zapisovateľka:         Marieta Patajová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

Ospravedlnení:         Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková, Mgr. Renáta Miklošová, Ing. Terézia        

                                    Trnková. 

                                                                                       

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 30. 5. 2016 otvorila a viedla  primátorka 

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

 

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

v programe doplniť bod 5) Rozšírenie Materskej školy v Leopoldove a následné prečíslovanie 

bodov.  Doplniť do bodu 11) Rôzne, bod b) Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri 

rozvoji cyklodopravy v regióne, a bod c) TAVOS – schválenie dohody o splátkovom kalendári. 

 

Ing. Róbert Gergič – navrhol doplniť do bodu rôzne bod d) Nájomná zmluva – Spolková záhrada. 

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zmenu v programe zasadnutia – doplnenie bodu 5) Rozšírenie Materskej školy v Leopoldove a 

následné prečíslovanie bodov.  Doplnenie do bodu 11) Rôzne, bod b) Memorandum o spolupráci 

a spoločnom postupe pri rozvoji cyklodopravy v regióne, bod c) TAVOS – schválenie dohody o 

splátkovom kalendári a bod d) Nájomná zmluva – Spolková záhrada. 

Prítomní: 8 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Program zasadnutia MZ dňa 30. 5. 2016: 

2/  Kontrola prijatých uznesení;  

3/  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice; 

4/  Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov; 

5/ Rozšírenie Materskej školy v Leopoldove; 

6/ Schválenie návrhu VZN č. 112/2016 Požiarny poriadok Mesta Leopoldov; 

7/ Schválenie odkúpenia pozemkov pod stavbou – zriadenie chodníka pri ceste III/5132 v   k. ú. 

Leopoldov; 

8/ Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove vo vlastníctve mesta na Štúrovej ul. č. 2 

v Leopoldove; 

9/ Schválenie dodatku č. 9 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu; 

10/ Úprava rozpočtu: 

 a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8 zo dňa 19. 5. 2016;        

       b) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9;  
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11/  Rôzne: 

 a) Informácia o činnosti komisií; 

 b) Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri rozvoji cyklodopravy v regióne; 

 c) TAVOS – schválenie dohody o splátkovom kalendári; 

 d) Nájomná zmluva – Spolková záhrada; 

12/ Všeobecná diskusia; 

13/  Záver; 
 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 30. 5. 2016 vrátane zapracovaných zmien. 

Prítomní: 8 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

2. Kontrola prijatých uznesení 

- prečítala prednostka MsÚ  (viď príloha č. 1). 

 

Diskusia: - 

 

Prišiel Mgr. Jozef Krilek o 15,35 h. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia MZ dňa 29. 4. 2016. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 1 (Gergič). 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Primátorka mesta navrhla členov návrhovej komisie v zložení:  

Ing. Róbert Gergič 

Stanislav Piovarči  

Pavel Zlámala. 

                                                                    

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Róbert Gergič 

                                                Stanislav Piovarči  

                                                Pavel Zlámala. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           
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Primátorka mesta určila za overovateľov zápisnice doc. Bc. Zuzanu Luhovú a Ing. arch Mateja 

Jančára. 

 

Diskusia: - 

                                                      

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Určenie overovateľov zápisnice v zložení: Bc. Zuzana Luhová 

                                                                     Ing. arch. Matej Jančár. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

4. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov 

 

O slovo sa prihlásila občianka p. Anna Kirschbaumová, ktorá položila otázku ohľadom 

zapracovania pripomienok do ÚP mesta Leopoldov. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že na základe podnetu poslancov MZ sa uskutočnilo pracovné 

stretnutie, na ktorom sa prejednávali detailné regulatívy, ktoré mali byť zapracované  v územnom 

pláne. Poslanci sa zhodli, že stavebná komisia sa bude tejto problematike venovať a pripraví návrh 

zmien a doplnkov v územnom pláne. 

 

Ing. Róbert Gergič – doplnil informáciu zo zasadnutia komisie investičných činností, územného 

plánovania, výstavby a životného prostredia. 

Komisia navrhuje spracovať simuláciu osadenia a výškové členenie rodinných domov, z ktorej sa 

odvodia nové pravidlá pre územný plán (% zastavanosti, odstupové vzdialenosti, veľkosti 

pozemkov, predná a zadná stavebná čiara, šírka prístupovej komunikácie, atď...)  

 

Diskusia: - 

 

 

5. Rozšírenie Materskej školy v Leopoldove 

Primátorka mesta privítala riaditeľku MŠ v Leopoldove Helenu Foltánovú a udelila jej slovo. 

 

Helena Foltánová – objasnila situáciu, ktorá vznikla pri zápise detí do MŠ v Leopoldove a tým 

vznikla potreba rozšírenia priestorov na zriadenie jednej triedy (viď príloha č. 2 a 3).  

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť:  

- úpravu priestorov budovy bývalej policajnej stanice tak, aby vyhovovali potrebám knižnice, 

- presťahovanie mestskej knižnice do budovy bývalej policajnej stanice, 

- úpravu priestorov MŠ po presťahovaní knižnice a ich následné dovybavenie tak, aby vyhovovali 

účelom výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

Diskusia:  

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

Ing. arch. Matej Jančár, Stanislav Piovarči. 
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Mgr. Jozef Krilek - navrhol riaditeľke MŠ, aby do budúcna spolupracovala s matrikou z dôvodu 

prehľadu narodených detí. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Presťahovanie mestskej knižnice do budovy na Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove a zriadenie jednej 

triedy v Materskej škole v Leopoldove. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 1 (Gavorník). 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

6. Schválenie návrhu VZN č. 112/2016 Požiarny poriadok Mesta Leopoldov 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 4).  

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť VZN.  

 

Diskusia: - 

 

Návrh na nariadenie – MZ schvaľuje: 

VZN č. 112/2016 Požiarny poriadok mesta Leopoldov (viď príloha č. 5). 

Prítomní: 8 

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

      proti         0 

      zdržali sa 0 (nebol prítomný Hladký). 

Nariadenie bolo prijaté. 

 

 

7. Schválenie odkúpenia pozemkov pod stavbou – zriadenie chodníka pri ceste III/5132 v  k. ú. 

Leopoldov 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 6). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť kúpu pozemkov od konkrétnych 

vlastníkov. 

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

V súvislosti so zabezpečením zvýšenej bezpečnosti chodcov v cestnej premávke, prostredníctvom 

zriadenia verejnoprospešnej stavby – chodník pri ceste III/5132, od Ul. E. Pauloviča (lokalita 

Novopold) s ukončením pri ceste II/513 odkúpenie nasledujúcich nehnuteľností za cenu 6 eur/m2: 

- pozemku parc. č. 2655/11 (reg. C) o výmere 180 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 

063/2015 zo dňa 28. 07. 2015 od parcely registra E č. 2-2612/2, k.ú. Leopoldov od predávajúceho 

Richarda Urminského, rod. Urminského trvale bytom Hlohovec, Čsl. Armády 33, 

- pozemku parc. č. 2655/12 (reg. C) o výmere 1 m2 novovytvoreného geometrickým plánom č. 

064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Buchtová Mariana, rod. Vančová, trvale bytom 

Leopoldov, Hviezdoslavova 803/20 (Opatrovníčkou je Renáta Krištofiaková, rod. Buchtová trvale 

bytom Leopoldov, Hviezdoslavova 803/20;  v spoluvlastníckom podiele 30/720), Gergič Anton, 

rod. Gergič, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská 575/14 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), 

MUDr. Gergič Jaroslav, rod. Gergič, trvale bytom Kocbeře 139 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), 
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Gergič Miroslav, rod. Gergič, trvale bytom Leopoldov, Nádražná 482/8 (v spoluvlastníckom podiele 

8/60), Hojstrič Jozef, rod. Hojstrič, trvale bytom Limbach, Mlynské pole 15/525 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/60), Husárová Kamila, rod. Vachanová, trvale bytom Červeník, 

Sládkovičova 71/14 (v spoluvlastníckom podiele 90/720), Jindrová Andrea, rod. Vančová, trvale 

bytom Kladno, Vodárenská 2715 (v spoluvlastníckom podiele 15/720), Kočišová Yvona, rod. 

Vančová, trvale bytom Jakubčovice nad Odrou, Potoční 80 (v spoluvlastníckom podiele 15/720), 

Sedmáková Michaela, rod. Fukalová, trvale bytom Banská Bystrica, Slnečná 3801/1 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/60), Tomová Eulália, rod. Gergičová, trvale bytom Leopoldov, 

Piešťanská cesta 574/12 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Vančo Milan, rod. Vančo, trvale 

bytom Červeník, Osloboditeľov 98/33 (v spoluvlastníckom podiele 30/720), Ing. Vanková Ingrid, 

rod. Gergičová, trvale bytom Hlohovec, Závalie 1333/11A (v spoluvlastníckom podiele 1/120), 

- pozemku parc. č. 2655/13 (reg. C) o výmere 27 m2 novovytvoreného geometrickým plánom č. 

064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Gergič Anton, rod. Gergič, trvale bytom 

Leopoldov, Piešťanská 575/14 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), MUDr. Gergič Jaroslav, rod. 

Gergič, trvale bytom Kocbeře 139 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Gergič Miroslav, rod. 

Gergič, trvale bytom Leopoldov, Nádražná 482/8 (v spoluvlastníckom podiele 8/60), Hojstrič Jozef, 

rod. Hojstrič, trvale bytom Limbach, Mlynské pole 15/525 (v spoluvlastníckom podiele 1/60), 

Kováčiková Alžbeta, rod. Piovarčiová, trvale bytom Leopoldov, Hollého 623/22 (v 

spoluvlastníckom podiele 15/120), Kubičková Michaela, rod. Piovarčiová, trvale bytom Leopoldov, 

Hollého 621/18 (v spoluvlastníckom podiele 15/120), Sedmáková Michaela, rod. Fukalová, trvale 

bytom Banská Bystrica, Slnečná 3801/1 (v spoluvlastníckom podiele 1/60), Tomová Eulália, rod. 

Gergičová, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská cesta 574/12 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), 

Ing. Vanková Ingrid, rod. Gergičová, trvale bytom Hlohovec, Závalie 1333/11A (v 

spoluvlastníckom podiele 1/120), 

- pozemok parc. č. 2655/14 (reg. C) o výmere 100 m2 novovytvorený geometrickým plánom č. 

064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Benko Ľubomír, rod. Benko, trvale bytom 

Leopoldov, Moyzesova 1010/7 (v spoluvlastníckom podiele 2/5), Benko Ľubomír, rod. Benko a 

Benková Mária, rod. Hlavnová (manželia v BSM), trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1010/7 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/15), Harsányiová Emília Mgr., rod. Oborilová, trvale bytom Leopoldov, 

Piešťanská cesta 571/6 (v spoluvlastníckom podiele 4/90), Kaiserová Ľubica, rod. Kaiserová, trvale 

bytom Leopoldov, Hollého 635/29 (v spoluvlastníckom podiele 1/15), Kopajová Mária, rod. 

Vinklerová, trvale bytom Leopoldov, Murgašova 330/57 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Oboril 

Karol, rod. Oboril, trvale bytom Leopoldov, Bernolákova 132/12 (v spoluvlastníckom podiele 2/45), 

Spálová Magdaléna, rod. Winklerová, trvale bytom Leopoldov, Hurbanova 202/10 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/120), MVDr. Šnircová Oľga, rod. Švikruhová, trvale bytom Nitra – 

Staré Mesto, Námestie Jána Pavla II 1008/1 (v spoluvlastníckom podiele 1/35), Švikruha Ladislav, 

rod. Švikruha, trvale bytom Leopoldov, Murgašova 21/312 (v spoluvlastníckom podiele 3/35), 

Švikruhová Gabriela, rod. Kučerová, trvale bytom Nitra – Chrenová, Tríbečská 9/659 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/35), Vinkler Marián, rod. Vinkler, trvale bytom Leopoldov, 

Záhradnícka 723/5 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Winkler Julián, rod. Winkler, trvale bytom 

Leopoldov, Záhradnícka 721/9 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Winkler Karol, rod. Winkler, 

trvale bytom Hlohovec, Hurbanova 644/50 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Winkler Pavol, rod. 

Winkler, trvale bytom Leopoldov, Záhradnícka 722/7 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), 

Zacharová Júlia, rod. Vinklerová, trvale bytom Leopoldov, Hlohovecká cesta 100/10 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/60). 

Prítomní: 9                                        

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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8.  Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove vo vlastníctve mesta na Štúrovej ul. 

č. 2 v Leopoldove 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 7).  

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť prenechanie majetku mesta do nájmu 

žiadateľovi Marekovi Petrusovi. 

Mgr. Jozef Krilek – uviedol, že vzhľadom na vzniknutú situáciu v MŠ Leopoldov, nedoporučuje  

prenájom nebytových priestorov žiadateľovi Marekovi Petrusovi.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, Mgr. Jozef Krilek. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

V zmysle § 9a ods. (8) písm. e)  a v zmysle § 9a ods. (9) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v 

zmysle § 13 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, 

ktorý mesto užíva prenechanie majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa  - 

nebytových priestorov na prízemí budovy na Štúrovej ulici č. 2 v Leopoldove o výmere 16,218 m2 

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

skupiny LP za účelom zriadenia skúšobne hudobnej skupiny za sumu 1 €/mesačne. Uvedená cena 

bola stanovená v nadväznosti na § 9a ods. (9) písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 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, ktoré schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Leopoldove dňa 22. 06. 2012 nariadením č. N/15/2012/1. 

Prítomní: 9 

Hlasovanie: za             0  

                    proti         8 (Gergič, Hladký, Jančár, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    zdržali sa 1 (Gavorník). 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

9. Schválenie dodatku č. 9 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 8).  

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť dodatok zmluvy. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči, JUDr. Milan Gavorník, doc. PhDr. Miroslav Karaba.  

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Obsah predloženej zmeny zmluvy o spoločnom obecnom úrade v znení dodatku č. 9 zmluvy o 

zriadení spoločného obecného úradu s účinnosťou od 1. 7. 2016. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

V zmysle § 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zmenu zmluvy o spoločnom 

obecnom úrade v znení dodatku č. 9 zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu s účinnosťou od 

1. 7. 2016. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

10. Úprava rozpočtu: 

a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8 zo dňa 19. 5. 2016        

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 9). 

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 8 zo dňa 19. 5. 2016. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

b) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9;  

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

 

5.10. Projektová dokumentácia  

- PD pre rekonštrukciu Hollého ul., chodníka na Kukučínovej ul., parkovísk pri železničnej stanici, 

projekt cyklotrás. 

 

P. Stanislav Piovarči – navrhol doplniť do položky projekt na denný stacionár. 

 

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

 

Ing. Kristína Bajtalová – informovala ohľadom potreby navýšenia položky na PD. Suma na PD je 

vysoko odhadovaná. Po stretnutí s projektantkou budeme vedieť orientačnú cenu nákladov na 

projekt denného stacionára a cyklotrás. V najbližšom roku majú vyjsť na tieto projekty výzvy preto 

je dobré byť pripravení. Ďalším projektom je možnosť získania fin. prostriedkov na záchytné 

parkovisko na železničnej stanici. Výška nákladov na tento projekt ešte nie je jasná. Mesto sa chce 

taktiež uchádzať o možnosť získania fin. prostriedkov na zriadenie cyklodomčekov. Na tento 

projekt tiež nemáme vyčíslenú sumu.    

 

12.1.3. Oprava cesty prechodné 

- varianty  na opravu cesty (viď príloha č. 11a, 11b, 11c). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ k rozpočtovej položke 12.1.3 Oprava cesty 

Prechodné, zvoliť 3. variant riešenia – vybrúsený asfalt – cena 5.895,- eur. Ostatné návrhy zmeny 

rozpočtu doporučuje schváliť tak ako boli predložené. 
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Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia: 

komisia odporúča výber štvrtej alternatívy. Ostatné návrhy zmeny rozpočtu odporúča schváliť. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Ing. Róbert Gergič, doc. PhDr. Miroslav 

Karaba. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Alokovanie peňažných prostriedkov na opravu cesty Rázusova – Prechodné vo výške 21.000,- eur. 

Prítomní: 9 

Hlasovanie: za            9  

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 

 Príjmy 

Rozpočet pred  
rozpočtovým 
opatrením v € 

Zmena v  
€ 

Rozpočet po 
rozpočtovo
m 
opatrení v € 

Bežné príjmy 2 673 427 10 514 2 696 441 

23. Príjmy z výťažku z lotérií 4 000 5 500 9 500 

24. Úroky z účtov 332 10 514 10 846 

26. Príjem z dobropisov 5 000 7 000 12 000 

Kapitálové príjmy 1 270 0 1 270 

Príjmové finančné operácie 701 376 25 000 726 376 

46. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky 694 376 25 000 719 376 

Príjmy celkom 3 376 073 35 514 3 424 087 

 

 Výdavky   

Rozpočet pred  
rozpočtovým 
opatrením v € 

Zmena v  
€ 

Rozpočet po 
rozpočtovom 
opatrení v € 

Bežné výdavky Zdroj* 2 172 645 9840 2 242 485 

6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ VZ 0 9 840 9 840 

10.2.7. Rozšírenie materskej školy VZ 0 29 000 29 000 

12.1.3. Oprava cesty Prechodné VZ 0 21 000 21 000 

12.3.3. Rekonštrukcia budovy na Štúrovej ul. VZ 3 138 10 000 13 138 

Kapitálové výdavky   1 093 046 -21 838 1 071 208 

5.10. Projektová dokumentácia  RF 0 25 000 25 000 

6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ VZ 46 838 -46 838 0 

Výdavkové finančné operácie   110 382 0 110 382 

Výdavky celkom   3 376 073 -11 998 3 424 075 

VZ = vlastný zdroj, RF = rezervný fond 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Čerpanie rezervného fondu vo výške 25 000,- eur na kapitálové výdavky: 

Program 5: Interné služby 

Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia..............................25 000,- eur. 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0                              

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

11. Rôzne: 

a) Informácia o činnosti komisií 

 

Ing. Róbert Gergič informoval o činnosti komisie investičných činností, územného plánovania, 

výstavby a životného prostredia, ktorá zasadala dňa 24. 5. 2016 (viď príloha č. 12). 

 

Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa  23. 5. 2016 (viď 

príloha č. 13). 

 

JUDr. Milan Gavorník informoval o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva, ktorá zasadala dňa 12.5.2016 (viď príloha 

č. 14). 

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie: 

Informáciu o činnosti: 

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

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

prednesenú predsedom komisie Ing. Róbertom Gergičom. 

c) Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupiteľstva, prednesenú predsedom komisie JUDr. Milanom Gavorníkom. 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: za            7 (Gavorník, Jančár,  Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (neboli prítomní Gergič, Hladký). 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

b) Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri rozvoji cyklodopravy v regióne 

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

 

Diskusia: - 

 

Návrh na uznesenie - MZ schvaľuje: 

Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri rozvoji cyklodopravy v regióne medzi 

zmluvnými stranami: Mesto Leopoldov, Obec Červeník, Obec Koplotovce, Obec Madunice a Mesto 

Hlohovec. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

c) TAVOS – schválenie dohody o splátkovom kalendári 

- informovala primátorka mesta:  

Mesto Leopoldov uzatvorilo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu 

projektu kanalizácia Leopoldov – Červeník, vo výške 276.108,29 eur, za čo mali byť následne 

mestu Leopoldov poskytnuté akcie v menovitej hodnote 33,19 eur, teda celkovo 8319 akcií. Na 

Valnom zhromaždení spol. TAVOS akcionári neodsúhlasili navýšenie základného imania. Na 

základe toho požiadalo mesto Leopoldov spol. TAVOS o vrátenie investovaných finančných 

prostriedkov. Na osobnom stretnutí s povereným gen. riaditeľom  spol. TAVOS bolo mestu 

Leopoldov oznámené, prijaté uznesenie dozornej rady spol. TAVOS, na základe ktorého budú 

mestu Leopoldov investované fin. prostriedky vrátené. Dňa 27. 5. 2016 bol mestu Leopoldov 

doručený list zo spol. TAVOS, v ktorom žiadajú o súhlas so splátkovým kalendárom.   

 

Diskusia:  

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

 

Návrh na uznesenie - MZ schvaľuje: 

Zmluvné ustanovenie Dohody o splátkovom kalendári medzi Trnavskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s. a Mestom Leopoldov, ktoré určuje Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

splatenie finančných prostriedkov vo výške 276 108,29 eur Mestu Leopoldov v štvrťročných 

splátkach počas obdobia štyroch rokov, pričom prvá splátka bude realizovaná do desiateho dňa 

nasledujúceho mesiaca po dátume podpísania dohody a každá ďalšia po uplynutí troch mesiacov do 

desiateho dňa ďalšieho mesiaca až do úplného zaplatenia. Predmetné finančné prostriedky boli 

poskytnuté Mestom Leopoldov Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na základe Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku uzatvorenej dňa 02. 06. 2009 na realizáciu 

projektu „Kanalizácia Leopoldov a Červeník“ . 

Prítomní: 9 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

d) Nájomná zmluva – Spolková záhrada 

- informovala primátorka mesta. 

 

Ing. Róbert Gergič – informoval: 

Zmluva na prenájom Spolkovej záhrady bola s p. Marekom Valkom uzavretá v roku 2007 na dobu 

15 rokov. V minulosti sa skupina poslancov dotazovala na plnenie zmluvy na čo prednostka MsÚ 

poslala všetkým poslancom vyhodnotenie tohto podnetu, kde bolo preukázateľne zistené, že 

nájomník si neplní zmluvu v plnom rozsahu a niektoré ustanovenia porušuje. 

Navrhujem zrušiť zmluvu na prenájom Spolkovej záhrady s p. Marekom Valkom s výpovednou 

lehotou uvedenou v zmluve a navrhujem mestu Leopoldov vyhlásiť obchodno-verejnú súťaž na 

prenájom Spolkovej záhrady, ktorej sa môže zúčastniť aj súčasný prevádzkovateľ. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník. 
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P. Marek Valko – pozval poslancov MZ do areálu Spolkovej záhrady, aby ukázal čo všetko 

vybudoval. Upozornil na stromy v Spolkovej záhrade, ktoré sú napadnuté husenicami a padajú 

z nich haluze. Navrhol stromy vyrúbať a posadiť nové stromy. Uviedol, že počas hodových zábav si 

organizácie, ktoré majú hodovú zábavu po sebe neupracú. Ďalej uviedol, že Tenisový klub využíva 

zdarma zo Spolkovej záhrady el. energiu. 

 

Primátorka mesta – upozornila p. Valka, že v zmysle čl. 7 nájomnej zmluvy je povinný každoročne 

preinvestovať určitú sumu do predmetu nájmu po prekonzultovaný s vlastníkom predmetu nájmu. 

Pred 3 mesiacmi bola p. Valkovi poslaná výzva na opravu plota v Spolkovej záhrade. Do dnešného 

dňa plot nie je opravený. 

 

Ing. Róbert Gergič – uviedol, že mu vadí kvalita poskytovaných služieb. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, Pavel Zlámala, Ing. Róbert Gergič, doc. PhDr. 

Miroslav Karaba, PhD., Ing. arch. Matej Jančár, Mgr. Jozef Krilek. 

 

JUDr. Milan Gavorník – navrhol odložiť rokovanie o plnení nájomnej zmluvy na prenájom 

Spolkovej záhrady a zaoberať sa danou problematikou až v septembri. 

 

Ing. Róbert Gergič – stiahol svoj návrh na zrušenie nájomnej zmluvy s p. Marekom Valkom 

a následne vyhlásenie obchodno-verejnú súťaž. 

 

Návrh na uznesenie - MZ berie na vedomie: 

Informáciu o plnení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov – Spolkovej záhrady v Leopoldove 

a odkladá vec na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci september 2016. 

Prítomní: 8 

Hlasovanie: za            7 (Gavorník, Jančár,  Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 1 (Gergič) (nebol prítomný Hladký). 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

12. Všeobecná diskusia 

Primátorka mesta informovala: 

- Mestu Leopoldov bolo doručené upovedomenie o začatí konania zmeny integrovaného povolenia 

spol. Enviral, a. s., Trnavská cesta, Leopoldov, v ktorom mesto upovedomujú, že dňom doručenia 

začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku výroba bioetanolu. 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie súhlasu na zmenu používaných surovín 

a navýšenie množstva vstupných surovín  následne vyrobeného produktu. Na základe tohto 

upovedomenia sa uskutočnilo stretnutie s p. Katonom, riaditeľom technickej divízie 

a splnomocnený zástupca spol. Enviral, ktorý vysvetlil o čo v upovedomení vlastne ide. 

Momentálne sa v závode spracúva 333 ton kukurice ročne a chcú spracúvať 339 990 ton kukurice, 

čo je navýšenie výroby o 3 %.  

P. Katona bol upozornený, aby si spol. Enviral najskôr vyriešila logistiku a kamióny tak neparkovali 

pred rodinnými domami na Trnavskej ceste. Taktiež bol upozornený na zápach, na základe čoho 

vznikla dohoda, že sa vytvorí komisia, ktorá si určí mesiac alebo interval, v ktorom sa bude 

pravidelne schádzať a hodnotiť kvalitu ovzdušia v meste Leopoldov. Komisia bude zložená 

z pracovníkov mesta Leopoldov, zástupcu spol. Enviral a poslancov MZ. Komisia si stanoví miesta, 

kde sa bude ovzdušie monitorovať.  
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Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči, Ing. Róbert Gergič, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., 

Mgr. Jozef Krilek, JUDr. Milan Gavorník. 

 

Primátorka mesta odpovedala na podnety zo zasadnutia MZ dňa 29. 4. 2016 (viď príloha č. 16). 

 

JUDr. Milan Gavorník – upozornil, že komunikácia na Hlohoveckej ceste je prepadnutá po 

kanalizačnej prípojke. 

 

Primátorka mesta  - uviedla, že tento úsek už je nahlásený na opravu u p. Domarackého na správe 

a údržbe ciest TSK  v Červeníku. 

 

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – upozornil na zmazané cestné označenie priechodu pre chodcov 

na Nádražnej ul. smerom od žel. stanice na Gojdičovu ul. 

 

Mgr. Jozef Krilek – položil otázku, ohľadom povrchovej plachty na športovej nafukovacej hale. 

Aká by bola cena jej zloženia a uskladnenia v lodnom kufri a jej opätovné nafúknutie po letnom 

období? Nebolo by to pre mesto ekonomickejšie? 

 

Diskusia: 

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

Gavorník, Stanislav Piovarči. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že to mesto prepočíta. 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – upozornil na skládku odpadu pri Šulekovskej ceste smerom na 

Hlohovec. Sú tam betónové stĺpy, štrk a iný odpad. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že p. Mikulek tam chcel pôvodne stavať hausbóty a požiadal o dočasnú 

skládku zeminy. Každopádne to mesto preverí. 

 

 

13. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 16. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom 

za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 13. 6. 2016 

 

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

 

 

 

 

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

        Ing. Adriana Urbanová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 

 

 

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

       Overovateľ zápisnice                                                                     Overovateľ zápisnice 


