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Zápisnica z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,  

konaného dňa 30. 08. 2017 o 15,30 h. 
 

 

 

Zapisovateľka:         Marieta Patajová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

Ospravedlnení:         JUDr. Milan Gavorník, Mgr. Renáta Miklošová, Mgr., Mgr. Art. Lenka  

                                    Slováková, Ing. Terézia Trnková  

                                     

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 30. 08. 2017 otvorila a viedla  

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

 

Primátorka skonštatovala, že z celkového počtu poslancov 11 je prítomných 6. MZ je teda 

uznášania schopné. 

 

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

v programe doplniť do bodu 15) Rôzne: bod c) Kúpa pozemku do vlastníctva Mesta Leopoldov.  

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zmenu v programe zasadnutia – doplnenie do bodu 15) Rôzne: bod c) Kúpa pozemku do vlastníctva 

Mesta Leopoldov. 

Hlasovanie: za            6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Piovarči) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Program zasadnutia MZ dňa 30. 08. 2017: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ v Leopoldove

     a) Kontrola prijatých uznesení z 29. zasadnutia MZ v Leopoldove; 

     b) Kontrola prijatých uznesení z 30. zasadnutia MZ v Leopoldove; 

     c) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré mali hodnotenie 

ako priebežné plnenie; 

     d) Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2015 k 31. 07. 2017, ktoré mali hodnotenie ako 

priebežné plnenie; 

     e) Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2016 k 31. 12. 2016, ktoré mali hodnotenie ako 

priebežné plnenie; 

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov; 

4. Pripomienky a dopyty poslancov; 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 2016/2017 v Materskej škole; 
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6. Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2017 a monitorovacia správa; 

7. Predloženie žiadosti o NFP – Nová požiarna zbrojnica; 

8. Účasť Mesta Leopoldov na rozvojovom projekte „ Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 

v oblasti  telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2017; 

9. Úprava rozpočtu: 

 a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8/2017 zo dňa 21. 06. 2017; 

 b) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2017; 

10. Úprava Územného plánu Mesta Leopoldov v rámci zmien a doplnkov 4/2017; 

11. Odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta; 

12. Prekládka NN na Holubyho ul. – doplnenie uznesenia; 

13. Výstavba telekomunikačného stožiaru spoločnosti Swan, a. s.; 

14. VZN č. 106/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania: 

 a) Protest prokurátora - prerokovanie; 

 b) Schválenie VZN č. 121/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia na území mesta Leopoldov; 

15. Rôzne: 

      a) Financovanie pitného režimu v Materskej škole Leopoldov; 

      b) Informácia o činnosti komisií; 

      c) Kúpa pozemku do vlastníctva Mesta Leopoldov; 

16. Záver; 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 30. 08. 2017 vrátane zapracovaných zmien.     

Prítomní: 6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Piovarči) 

Hlasovanie: za            6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Piovarči) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ v Leopoldove 

a) Kontrola prijatých uznesení z 29. zasadnutia MZ v Leopoldove 

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

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, 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 13. 06. 

2017. 
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Hlasovanie: za            6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Piovarči) 

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

b) Kontrola prijatých uznesení z 30. zasadnutia MZ v Leopoldove 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 2). 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, 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 24. 07. 

2017.  

Hlasovanie: za            6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Piovarči) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

c) Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ v roku 2017, ktoré mali 

hodnotenie ako priebežné plnenie 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 3). 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Piovarči) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky o prehodnotení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, 

ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie k 30. 08. 2017. 

Hlasovanie: za             6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Piovarči) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

                           

d) Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2015 k 31. 07. 2017, ktoré mali hodnotenie ako 

priebežné plnenie 

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

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, 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. 07. 2017, 

ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 
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Hlasovanie: za             6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Piovarči) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.      

    

e) Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2016 k 31. 12. 2016, ktoré mali hodnotenie ako 

priebežné plnenie 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 5). 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, 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 mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

Hlasovanie: za             6 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Piovarči) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

                             

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov 

 

O slovo sa prihlásil občan, ktorý upozornil na spaľovanie odpadu vo večerných hodinách na 

Hurbanovej ul.  

 

Primátorka mesta – uviedla, že mesto pripraví reláciu do miestneho rozhlasu. 

 

 

4. Pripomienky a dopyty poslancov 

 

Primátorka mesta odpovedala na podnety zo zasadnutia MZ dňa 13. 06. 2017 (viď príloha č. 6). 

 

Prišiel Mgr. Jozef Krilek o 15,50 h. 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – položil otázku ohľadom plánovanej informačnej tabule pred 

železničnou stanicou. 

 

Prednostka MsÚ – mesto plánuje umiestniť pred železničnou stanicou citylight, momentálne 

zisťujeme možnosť umiestnenia citylightu a prenájom. Nákup citylightov bude zahrnutý v rozpočte 

na rok 2018. 

 

Mgr. Jozef Krilek – navrhol umiestniť retardér na Sládkovičovej ul.  pred RD p. Maňasa. 

 

Ing. arch. Matej Jančár – položil otázku, či už mesto rokovalo s p. Klapicom ohľadom novej tržnice. 

Ďalej položil otázku ohľadom novej webovej stránky. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že do konca augusta bude stará webová stránka preklopená a od 04. 09. 

2017 bude fungovať nová webová stránka. 



 5 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – položil otázku ohľadom zriadenia nového parkoviska pri 

železničnej stanici. 

 

Primátorka  mesta – uviedla, že Mesto sa môže uchádzať o fin. prostriedky z eurofondov len vtedy 

ak je tento projekt zahrnutý do plánu územnej mobility Trnavského samosprávneho kraja (TSK). 

TSK nemá vypracovaný plán územnej mobility a momentálne žiada na jeho spracovanie fin. 

prostriedky z eurofondov. Preto v tejto fáze Mesto nemôže požiadať o fin. prostriedky z eurofondov 

na realizáciu projektu zriadenia nového parkoviska. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol zriadiť dve parkovacie miesta pred železničnou 

stanicou, ktoré by boli opatrené dopravnou značkou zákaz parkovania a boli by určené na 

nevyhnutné vyloženie a naloženie osôb na max. čas 15 min. 

 

Ing. Róbert Gergič – upozornil, aby sa nezabudlo na vybudovanie nového oplotenia a striedačiek na 

futbalovom ihrisku, keďže sme neuspeli v projekte na rekonštrukciu MTK. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že v rozpočte sú vyčlenené fin. prostriedky na striedačky a taktiež sa 

môžu použiť aj fin. prostriedky, ktoré boli určené na spoluúčasť na projekte rekonštrukcie MTK. 

 

P. Stanislav Piovarči – upozornil, že na tribúne MTK chýba sedenie. 

 

Mgr. Jozef Krilek – uviedol, že má byť vyhlásená výzva, do ktorej sa chce MTK zapojiť a za 

získané fin. prostriedky zakúpiť sedenie na tribúne. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že mesto dá vypracovať cenovú ponuku na nové sedenie na tribúne. 

 

P. Stanislav Piovarči – upozornil na potrebnú rekonštrukciu chodníkov na Gojdičovej ul.  

 

Primátorka mesta – uviedla, že mesto dalo naceniť PD na chodníky  na Gojdičovej ul. a vyšla veľká 

suma. Mesto skúsi osloviť ešte nejakého projektanta na vypracovanie cenovej ponuky. 

 

Ing. Róbert Gergič – navrhol porovnať ceny asfaltových chodníkov a betónových chodníkov. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: Ing. Róbert Gergič, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Ing. Arch. Matej 

Jančár, Stanislav Piovarči, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

 

Primátorka mesta  - uviedla, že mesto dá vypracovať cenové ponuky na betónový chodník 

a asfaltový chodník na Gojdičovej ul.  

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – upozornil na poškodenú cestu na prechodné (od Rázusovej 

ul.). 

 

Primátorka mesta – uviedla, že o poškodenej ceste vie a spol. Food Farm cestu opraví. 

 

Mgr. Jozef Krilek – navrhol vypracovať správu (sumár) do koľkých projektov sa mesto Leopoldov 

od začiatku volebného obdobia zapojilo a koľko z týchto projektov bolo úspešných. 

 

Mgr. Jozef Krilek – upozornil, na prerábky budovy bývalej kalifornie, budovy koliby a sýpky na 

Nádražnej ul. na ubytovne. Bolo im vydané stavebné povolenie? 
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Diskusia: 

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Ing. Arch. Matej Jančár. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že mesto preverí či majú tieto objekty stavebné povolenie a na aký účel. 

 

 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 2016/2017 v Materskej škole 

- informovala riaditeľka MŠ  v Leopoldove Mgr. Katarína Antalová  (viď príloha č. 7). 

 

Prišiel Pavel Zlámala o 16,30 h. 

 

Diskusia: 

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

 

Mgr. Katarína Antalová - pozvala poslancov MZ na návštevu do Materskej školy v Leopoldove. 

 

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – položil otázku, koľko detí v materskej škole je z iných miest 

a obcí. 

 

Mgr. Katarína Antalová – uviedla, že materskú školu navštevujú dve detí z iného mesta, pretože 

rodičia týchto detí sú zamestnaní v meste Leopoldov. 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 2016/2017 v Materskej škole Leopoldov. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

 

6. Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2017 a monitorovacia správa 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 8 Monitorovacia správa k plneniu programového 

rozpočtu a príloha č. 9 Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2017). 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2017 a Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta 

Leopoldov k 30. 06. 2017. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         
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7. Predloženie žiadosti o NFP – Nová požiarna zbrojnica 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča predloženie žiadosti o NFP schváliť. 

 

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

komisia odporúča odsúhlasiť návrh uznesenia v plnom znení. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

a) Predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu Ministerstva vnútra Slovenskej  

republiky „Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“, cieľ projektu: Podpora zvýšenia ochrany pred 

požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, 

nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 

526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie. 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia 

dotácie a to vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov. 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Leopoldov. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ súhlasí: 

So záväzkom,  že vlastnícke právo k pozemku parcela KN-C číslo 2645/3 – orná pôda, na ktorej 

bude postavená stavba budovy Požiarnej zbrojnice a vlastnícke právo k stavbe Požiarnej zbrojnice, 

ktorá bude z časti financovaná z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky „Výzva číslo VII. 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ 

sa nezmení  najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby, vlastníkom daných 

nehnuteľností zostane Mesto Leopoldov.. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0.  

Uznesenie bolo prijaté.         
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8. Účasť Mesta Leopoldov na rozvojovom projekte „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 

v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2017 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča predloženie žiadosti o NFP schváliť. 

 

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

komisia odporúča odsúhlasiť návrh uznesenia v plnom znení. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Účasť Mesta Leopoldov na rozvojovom projekte „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 

2017“ a súhlasí so spolufinancovaním 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom 

v rozpočte Mesta na rok 2017. Projekt bude financovaný z projektu Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 

v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2017. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

JUDr. Milan Gavorník – navrhol prestávku. 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Prerušenie zasadnutia MZ pred bodom 9. Úprava rozpočtu. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.         

 

 

9. Úprava rozpočtu 

a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8/2017 zo dňa 21. 06. 2017 

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

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 
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Informáciu o rozpočtovom opatrení mesta Leopoldov č. 8/2017 zo dňa 21. 06. 2017. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

b) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2017 

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

 

Nové navrhované zmeny v rozpočte: 

Výdavková časť 

6.2.2. Mzda ... – 7993,- € 

 

10.1.14. Navýšenie miezd – školský klub ... + 1.842,- € 

 

10.1.16. ŠJ – nová pracovná sila, 2%- memorandum ZMOS... + 2.840,- € 

 

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

komisia odporúča schváliť. 

 

12.4. Nová požiarna zbrojnica 

- potreba navýšenia fin. prostriedkov. 

 

Mgr. Jozef Krilek – uviedol, že sa mu nepáči postupné navyšovanie fin. prostriedkov na novú 

požiarnu zbrojnicu. Navrhol do budúcna robiť detailnejšie podklady. 

 

Diskusia: 

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

Piovarči, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Pavel Zlámala. 

 

Primátorka mesta – navrhla, aby sa na MZ schvaľovalo zadanie, ktoré bude obsahovať čo chceme 

robiť. Zadanie sa následne pošle projektantom, ktorí na to vyhotovia cenovú ponuku na odhadované 

investičné náklady. 

 

Mgr. Jozef Krilek – navrhol, aby zadanie zadefinovala komisia investičných činností, územného 

plánovania, výstavby a životného prostredia. 

 

Ing. Róbert Gergič – upozornil, že toto je činnosť pre investičný referát a nie komisiu. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že zadanie pripraví investičný referát a komisia to prerokuje a následne 

predloží na MZ. 

 

Diskusia: 

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

Piovarči, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia doporučuje schváliť navrhované zmeny v rozpočte okrem 

položky 12.4. Nová požiarna zbrojnica. Za túto položku navrhuje komisia hlasovať samostatne. 
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13.4. Tlač – časopis 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – uviedol, že kultúrna komisia doporučila zvýšiť počet kusov 

časopisu Leopoldov na 800 ks. Dôvodom je, zvýšený záujem o časopis, keďže sa vydáva zadarmo 

a komisia chce, aby sa dostal časopis do každej domácnosti. 

 

Mgr. Jozef Krilek – navrhol doručovať časopis Leopoldov do každej domácnosti cez poštovú 

službu. 

 

Diskusia: 

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

Karaba, PhD., Stanislav Piovarči. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – doporučil, aby knihy do knižnice, ktoré majú byť zakúpené 

z projektu, vyberali viacerí ľudia, aby boli knihy rôzneho žánru.  

 

Primátorka mesta - uviedla, že knihy vyberá a nakupuje pracovníčka knižnice sama. Keďže 

z projektu sme dostali veľkú sumu na nákup kníh, môže pracovníčka knižnice zostaviť zoznam 

vybraných kníh a poslať ich poslancom MZ, aby sa k tomu vyjadrili. 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Navýšenie finančných prostriedkov na položke rozpočtu: 

Program 12.4: Nová požiarna zbrojnica .................. + 118 000,- €. 

Hlasovanie: za            7 (Gergič, Hladký, Jančár, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         1(Karaba)  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2017: 

 

ZDROJ 

Rozpočet pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné príjmy  3 047 483 +7 412 3 054 895 

Daň za užívanie verejného priestranstva  3 180 +937 4 117 

Poplatok za znečistenie ovzdušia  1 681 +439 2 120 

Časopis  773 -403 370 

Súdne trovy  590 +668 1 258 

ÚPD – združené prostriedky  0 +2 604 2 604 

Dotácia knižnica – knihy – fond na podporu umenia  0 +3 000 3 000 

Transfér – rodinné prídavky  0 +142 142 
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Dotácia na vojnové hroby  0 +25 25 

SOÚ – správne poplatky  28 000 -229 27 771 

SOÚ – služby  0 +43 43 

SOÚ – trovy konania  0 +32 32 

SOÚ – pokuty za porušenie predpisov  0 +150 150 

SOÚ – vratky  0 +4 4 

Finančné operácie  1 024 619 +118 000 1 142 619 

Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky  992 320 +118 000 1 110 320 

Príjmy celkom  4 119 437 +125 412 4 244 849 

Bežné výdavky  2 480 980 +8 481 2 489 461 

1.1.8 Odvody do poisťovní 41 64 500 +400 64 900 

1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie 41 12 000 +1 000 13 000 

1.2.4. Tvorba sociálneho fondu 41 2 350 +400 2 750 

1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS 41 850 +360 1 210 

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru 41 1 523 +1 200 2 723 

5.3.8. Poistenie majetku 41 6 000 +40 6 040 

5.5.1. Údržba a oprava 41 2 000 +700 2700 

5.6.5. Poštovné 41 6 200 +2 000 8 200 

5.8. Posudky, expertízy a revízne správy 41 3 800 +2 300 6 100 

6.2.2. Mzda 41 15 120 -7 993 7 127 

7.1.2. Nákup nových kníh – fond na podporu umenia 11H 0 +3 000 3 000 

9.4. Rodinné prídavky 111 0 +142 142 

10.1.14. 6% navýšenie miezd – školský klub 41 0 +1 842 1 842 

10.1.16. ŠJ – nová pracovná sila, 2%- memorandum 

ZMOS 41 0 + 2 840 2 840 

10.2.8. 6% navýšnie miezd – MŠ 41 0 +2 250 2 250 

12.5. Dopravné značenie 41 1 500 +3 500 5 000 

12.6. Areál spolková záhrada a LTC 41 6 400 -6 400 0 

13.4.1. Tlač 41 5 000 +900 5 900 

Kapitálové výdavky  1 522 822 +120 704 1 643 526 

5.11. Komasácia – Piešťanská cesta 43 19 000 -11 000 8 000 

5.14. Zmeny a doplnky ÚPD 71 0 +2 604 2 604 

10.1.15. Rekonštrukcia telocvične 41 0 +10 000 10 000 

12.2.8. Projekt vnútrobloky 41 0 +9 600 9 600 

12.4. Nová požiarna zbrojnica 46 130 000 +118 000 248 000 

12.6. Areál spolková záhrada a LTC 41 30 000 -8 500 21 500 

Výdavky celkom   4 115 664 +129 185 4 244 849 

Hlasovanie: za            7 (Gergič, Hladký, Jančár, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         1(Karaba)  
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                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky: 

Program 12.4: Nová požiarna zbrojnica ................... + 118 000,- € 

Hlasovanie: za            7 (Gergič, Hladký, Jančár, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         1(Karaba)  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

10. Úprava Územného plánu Mesta Leopoldov v rámci zmien a doplnkov 4/2017 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 14). 

 

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

komisia odporúča zapracovať zmenu do Zmien a doplnkov č. 4/2017. 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť zapracovanie zmeny. 

 

Diskusia: 

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

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie schvaľuje: 

Úpravu Územného plánu Mesta Leopoldov v rámci zmien a doplnkov 4/2017 v nasledovnom 

rozsahu:  

a) Zaradenie investičného zámeru spoločnosti ENVIRAL a.s., Trnavská cesta, Leopoldov rozšíriť 

záujmovú lokalitu na pozemkoch parc. č. 2247/2, 2709/2, 2346, 2345, 2344, 2330/3, 2337, 

2325/1, 2327/1, 2327/3, 2328, 2326/1, 2326/4, 2325/2, 2247/2, 2251/1, 2330/4, 2298, 2326/5, 

2223/5, 2704/41, 2302/2, 1776/1, 1777/1, 1776/4, 1776/2, 1778/2, 1558/1, 1501/3, 1500/1, 

1499/3 o parkoviská s prístupovou cestou. 

b) Vytvorenie izolačnej zelene (v približne zrovnateľnej výmere) pri vodnej nádrži nachádzajúcej sa 

v tej istej lokalite, prípadne na hranici priemyselnej zóny a krajiny v prípade inej lokalite. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

11. Odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 15). 

 

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

komisia odporúča prijať navrhované uznesenie.  
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Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča odkúpenie pozemku. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Stanislav Piovarči 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na nariadenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu pozemkov parcely KN-C číslo 1652/3 – orná pôda v celkovej výmere 34 m
2
, 2443/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 2357 m
2
 a 2461/7 – zastavaná plocha a nádvorie 

v celkovej výmere 107 m
2
, ktoré vznikli odčlenením od pôvodnej parcely KN-E číslo 407 – orná 

pôda v celkovej výmere 16613 m
2
 geometrickým plánom číslo G1 18/2016 zo dňa 01. 02. 2016 od 

p. Miroslava Kleimana rod. Kleimana trvale bytom Moyzesova 1147/10, 920 41  Leopoldov za cenu 

40,- €/m
2
 čo pri výmere 2498 m

2
 predstavuje celkovú kúpnu cenu 99 920,- € slovom: 

deväťdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsať eur. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

12. Prekládka NN na Holubyho ul. – doplnenie uznesenia 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 16). 

 

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

komisia súhlasí s navrhnutým uznesením. 

 

Diskusia:  

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

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Doplnenie uznesenia číslo C/27/2017/28 nasledovne: 

Za slovné spojenie „parcela reg. E č. 243/3“ sa dopĺňa „ – zastavaná plocha a nádvorie (stav KN-C 

parcela číslo 1612 – zastavaná plocha a nádvorie a 1624/1- zastavaná plocha) a parcela reg. E č. 

228/1 – záhrada (stav KN-C parcela číslo 1624/1 – zastavaná plocha)“. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

13. Výstavba telekomunikačného stožiaru spoločnosti Swan, a. s.  

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č.17). 

 

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

komisia neodporúča schváliť. 

 

Diskusia: - 
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Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Prenájom pozemku za účelom výstavby telekomunikačného stožiara na pozemku Mesta Leopoldov,  

parcela KNC 2577/1 v k. ú. Leopoldov, vo výmere 8 x 8 m (64 m
2
) spoločnosti Swan, a. s., Worská 

6, 841 04 Bratislava. 

Hlasovanie: za            0 

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

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

14. VZN č. 106/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania: 

a) Protest prokurátora – prerokovanie 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča protestu prokurátora vyhovieť. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ vyhovuje: 

Protestu prokurátora číslo Pd 131/17/2207 - 3 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Leopoldov č. 106/2015 zo dňa 07. 12. 2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

b) Schválenie VZN č. 121/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia na území mesta Leopoldov 

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

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol k VZN priložiť stanovisko právnika. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina prítomných. 

 

Návrh na nariadenie – MZ schvaľuje: 

VZN č. 121/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 

na území Mesta Leopoldov (viď príloha č. 20). 
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Hlasovanie: za            8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

Nariadenie bolo prijaté. 

 

 

15. Rôzne: 

a) Financovanie pitného režimu v Materskej škole Leopoldov 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia navrhuje zvýšiť školné a výšku ponecháva na rozhodnutie 

MZ. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že je za to, aby sa zvýšilo školné. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Bc. Zuzana Luhová. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol zvýšiť školné na sumu 15,- EUR/dieťa/mesiac. 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ odporúča: 

Pripraviť návrh zmeny VZN č. 63/2008 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Leopoldov s účinnosťou VZN od 01. 

01. 2018. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0. 

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 23. 08. 2017 (viď príloha č. 22). 

 

Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa ... 08. 2017 (viď 

príloha č. 23).  

 

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

komunitného plánovania, ktorá zasadala dňa 10. 08. 2017 (viď príloha č. 24). 

 

Stanislav Piovarči informoval o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva, ktorá zasadala dňa 16. 08. 2017 (viď príloha č. 

25). 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 
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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 predsedom komisie Pavlom Zlámalom.  

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

zastupiteľstva  prednesenú členom komisie Stanislavom Piovarčim. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

c) Kúpa pozemku do vlastníctva Mesta Leopoldov 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 26). 

 

Diskusia:  

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

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/18 vzhľadom k celku z parciel: 

- KN-E číslo 6/9 – záhrady v celkovej výmere 573 m
2
, spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 

31,83 m
2
 

- KN-E číslo 6/11 – zastavané plochy a nádvoria  v celkovej výmere 359 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 19,94 m
2
 

- KN-E číslo 6/102 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 0,39 m
2
 

od pani Mgr. Beáty Stanislavovej trvale bytom Buková 4654/3, Bratislava za cenu 6,- €/m
2
. Celková 

kúpna cena je 312,96 €. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 3/18 vzhľadom k celku z parciel: 

- KN-E číslo 6/9 – záhrady v celkovej výmere 573 m
2
, spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 

95,50 m
2
 

- KN-E číslo 6/11 – zastavané plochy a nádvoria  v celkovej výmere 359 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 59,83 m
2
 

- KN-E číslo 6/102 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 1,16 m
2
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od pána Štefana Moravčíka trvale bytom  ul. Partizánska 139, Selce pri Banskej Bystrici za cenu 6,- 

€/m
2
. Celková kúpna cena je 938,94 €. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/18 vzhľadom k celku z parciel: 

- KN-E číslo 6/9 – záhrady v celkovej výmere 573 m
2
, spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 

31,83 m
2
 

- KN-E číslo 6/11 – zastavané plochy a nádvoria  v celkovej výmere 359 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 19,94 m
2
 

- KN-E číslo 6/102 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 0,39 m
2
 

od pani Ing. Jany Salusovej trvale bytom  Palkovičova 13, Bratislava  za cenu 6,- €/m
2
. Celková 

kúpna cena je 312,96 €. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/18 vzhľadom k celku z parciel: 

- KN-E číslo 6/9 – záhrady v celkovej výmere 573 m
2
, spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 

31,83 m
2
 

- KN-E číslo 6/11 – zastavané plochy a nádvoria  v celkovej výmere 359 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 19,94 m
2
 

- KN-E číslo 6/102 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 0,39 m
2
 

od pani Magdalény Vanényovej trvale bytom  Hollého 507/2, Vrbové za cenu 6,- €/m
2
. Celková 

kúpna cena je 312,96 €. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Prítomní poslanci: 8 (Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 3/18 vzhľadom k celku z parciel: 

- KN-E číslo 6/9 – záhrady v celkovej výmere 573 m
2
, spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 

95,50 m
2
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- KN-E číslo 6/11 – zastavané plochy a nádvoria  v celkovej výmere 359 m
2
, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 59,83 m
2
 

- KN-E číslo 6/102 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m
2
, spoluvlastnícky podiel 

predstavuje výmeru 1,16 m
2
 

od pani  Miroslavy Černej trvale bytom  J. Murgaša 315/27, 920 41  Leopoldov za cenu 6,- €/m
2
. 

Celková kúpna cena je 938,94 €. 

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

                    proti         0  

                    zdržali sa 0.  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

17. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 31. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom 

za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 18. 09. 2017 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Ing. Zuzana Pelzlová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 


