
Zápisnica
z riadneho zasadnutia KVaZP, konaného dňa 03. 11. 2016 v budove Mestského úradu 
v Leopoldove

Prítomní:
Ing. Róbert Gergič 
JUDr. Milan Gavorník 
Ing. árch. Matej Jančár 
Stanislav Piovarči 
Ing. árch. Ondrej Marko 
Mgr. Jana Jančárová

1. Komisia vykonala obhliadku rekonštrukcie hlavnej budovy MTK TJ v areáli Štadióna.

2. Občianske združenie Zámok Hlohovec - návrh Zmluvy o partnerstve a spolupráci na projekte 
Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku, s cieľom vytvoriť komplexný vzdelávací systém pre 
deti a mládež. Podľa vyjadrenia riaditeľky ZŠ existuje veľa vzdelávacích programov u nás na škole 
a je tu aj učiteľka, ktorá má v aprobácii ekologickú výchovu a robí aj koordinátora takejto výchovy, 
preto nevidia dôvod k tomu aby sme deti a učiteľov posielali do učebne do Hlohovca. Vyjadrenie 
komisie: komisia sa prikláňa k vyjadreniu základnej školy.

3. Žiadosť o príspevok z centier voľného času, ktoré navštevujú žiaci z nášho mesta: Mesto Trnava 1 
žiak (výška nie je určená), Mesto Piešťany 1 žiak (60 € na žiaka na šk. rok 2016/2017). Komisia 
odporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov s výškou, ktorú odsúhlasí MZ na svojom 
zasadnutí.

4. Žiadosť Martina Majtana o prenájom priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v objekte 
60 b.j. na Ul. 1. mája v Leopoldove, ktoré by využívala ako neformálna skupina „Zdravší 
Leopoldov“ na svoju činnosť. Komisia odporúča prenájom uvedených priestorov na dobu 1 roka za 
1 €/mesiac.

5. Žiadosť Mareka Petrusa, bytom Gojdičova 15 E, Leopoldov o prenájom jednej miestnosti o výmere 
cca 16 m2 na poschodí budovy súpisné číslo 454 na Štúrovej ulici v Leopoldove za účelom 
skúšania s hudobnou kapelou. Komisia odporúča prenájom miestnosti v objekte podľa požiadavky 
p. Petrusa na dobu 1 roka za 1 €/mesiac.

6. Návrh zmeny rozpočtu k 3. 10. 2016

a) Záloha na dodanie územnoplánovacieho podkladu -  „Urbanistická štúdia IBV Piešťanská“, 
ako podklad pre p. Vrláka ku komasácii na Piešťanskej ceste. Presun 700 € z položky 12.5 
Nová požiarna zbrojnica na položku 5.14 Zmeny a doplnky UPD.

b) Nákup nehnuteľnosti, ktorou je rodinný dom a záhrada vo vlastníctve Ing. Ladislava Laša.
Presun 100 000 € z položky 5.16 Nákup pozemkov na položku 5.17 Nákup nehnuteľností. 
Stavebná komisia odporúča schváliť úpravu rozpočtu vo vyššie uvedenom rozsahu.



7. Kultúrny dom na ŽSR Leopoldov (národný dom) - vlastnícka nehnuteľnosti p. Švehláková zaslala 
Mestu Leopoldov ponuku na odpredaj stavby (kultúrny dom ŽSR, garáž a sokolovňa) za cenu 
400 000 € s tým, že v cene sú zahrnuté aj pozemky v hodnote 46 705,78 €.

Budova Kina plusy:

- je vo vlastníctve mesta

- je dohodnutá kúpa susedného pozemku na parkovacie a komunikačné priestory, prípadne na 
prístavbu v prípade potreby

sú vypracované statické posudky budovy

sú pripravené podklady na súťaž návrhov

- celkovo to môže byť funkčné na požadované účely skôr než KD na stanici

- dopravné riešenie bude vyhovujúcejšie

- výhoda že je to bližšie k centru 

Kultúrny dom na ŽSR Leopoldov plusy:

pekná sála, je to väčšie 

výhoda že je to bližšie na stanicu

8. Návrh rozpočtu na rok 2017 -  prebehla diskusia k prvkom rozpočtu a Ing. árch. Matej Jančár 
informoval komisiu o výstupe a dohovoroch z finančnej komisie k danej téme.

9. Rôzne -  v parku nesvietia niektoré svetlá umiestnené na zemi a je tam polámaná lavička.

Ing. Róbert Gergič 
predseda komisie


