
 1 

Zápisnica z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,  

konaného dňa 7. 11. 2016 o 15,30 h. 
 

 

 

Zapisovateľka:         Marieta Patajová  

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 7. 11. 2016 otvorila a viedla  primátorka 

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

 

Primátorka skonštatovala, že z celkového počtu poslancov 11 je prítomných 10. MZ je teda 

uznášania schopné. 

 

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

v programe doplniť do bodu 13) Rôzne, bod b) Výmena nájomných bytov a pôvodný bod b) 

Informácia o činnosti komisií posunúť do bodu c).  

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 10  
(Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Zmenu v programe zasadnutia – doplnenie do bodu 13) Rôzne, bod b) Výmena nájomných bytov 

a pôvodný bod b) Informácia o činnosti komisií posunúť do bodu c).  

Hlasovanie: za           10  
(Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Program zasadnutia MZ dňa 7. 11. 2016: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Kontrola prijatých uznesení.  

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov. 

4. Pripomienky a dopyty poslancov. 

5. Informácia o projektových zámeroch; 

6. Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku; 

7. Príspevok centrám voľného času Trnava a Piešťany, ktoré navštevujú deti z Leopoldova; 

8. Predĺženie nájmu v nebytových priestoroch  – Chovateľské a rybárske potreby na Piešťanskej 

ceste 569/2 v Leopoldove;  

9. Prenájom nebytových priestorov - klubovňa pod 60 b. j. na Ul. 1. mája 105 v Leopoldove; 

10. Úprava rozpočtu: 

      a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 16 zo dňa 12. 10. 2016; 

      b) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 17; 

11. Kúpa nehnuteľnosti „Národný dom“ na Nádražnej ul. č. 491 v Leopoldove; 
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12. Návrh rozpočtu na rok 2017; 

13. Rôzne: 

 a) Pridelenie nájomného bytu;  

 b) Výmena nájomných bytov; 

 c) Informácia o činnosti komisií; 

14/  Záver; 

 

Prítomní poslanci: 10  
(Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Program zasadnutia MZ dňa 07. 11. 2016 vrátane zapracovaných zmien.    

Hlasovanie: za           10  
(Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

2. Kontrola prijatých uznesení 

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

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 10  
(Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ dňa 03. 10. 

2016. 

Hlasovanie: za           10  
(Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov 

 

O slovo sa prihlásil pán Marek Vančo. Požadoval, aby mesto vyriešilo problém s parkovaním pred 

MŠ v Leopoldove na Štúrovej ul. Vodiči na tomto úseku nedodržiavajú rýchlosť ani zákaz státia 

pred rodinnými domami. Na upozornenia nereagujú. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že tento problém mesto eviduje. Mesto sa to pokúsi vyriešiť zriadením 

jednosmeriek tak, že jedna strana cesty bude priechodná a bude na nej zákaz zastavenia a druhá 

strana bude určená na parkovanie áut. Zriadenie jednosmernej cesty bude aj na úseku pri 

zdravotnom stredisku MUDr. Šiškovej. 

 

Prišiel doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. o 15,40 h. 
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Diskusia: - 

 

 

4. Pripomienky a dopyty poslancov 

 

Primátorka mesta odpovedala na podnety zo zasadnutia MZ dňa 3. 10. 2016 (viď príloha č. 2). 

 

JUDr. Milan Gavorník – položil otázku ohľadom pokračovania opráv na cestných komunikáciách 

v meste Leopoldov. 

 

Primátorka mesta – uviedla, že Mesto momentálne nemá požiadavku na Správe a údržbe ciest 

ohľadom ďalších opráv cestných komunikácií v meste Leopoldov. Požiadavku na opravu cestnej 

komunikácie na Hlohovskej ceste malo Mesto podanú na Správe a údržbe ciest už dávno. 

  

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – navrhol osloviť spoločnosti, ktoré majú na starosti kontajnery na 

sklo, kov a odev, aby sa o kontajnery starali a pravidelne ich vyprázdňovali. 

 

Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková – upozornila na kopu hliny so stavebnou suťou, ktorá sa nachádza 

na zelenom páse pri plote na Ul. 1. Mája oproti RD rod. Haladových. 

 

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – upozornil na veľké množstvo opadaného lístia v areály bývalej 

Polície na Štúrovej ul. Navrhol dať lístie pohrabať a odviezť. 

 

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – upozornil na prerastené kríky v zelenom páse (bližšie k budove 

súčasnej polície) pred budovou železničnej stanice, ktoré zasahujú do cesty a bránia vo výhľade. 

Navrhol ich dať orezať. 

 

Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková – navrhla na MsÚ osadiť dvere na prechode z učtárne na matriku 

z dôvodu ochrany osobných údajov. 

 

 

5. Informácia o projektových zámeroch 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 3). 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť predložené projektové zámery. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o projektových zámeroch Mesta Leopoldov riešených v rámci očakávaných výziev na 

predkladanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky: 

- Sociálna oblasť – podpora budovania sociálnych služieb – KOMUNITNÉ CENTRUM 

- Nemotorová doprava – CYKLOTRASY 

- Zvyšovanie atraktivity verejnej dopravy – PARKOVISKO ŽEL. STANICA 
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Hlasovanie: za           11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.     

 

                                                                                       

6. Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku 

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

 

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

komisia sa prikláňa k vyjadreniu Základnej školy v Leopoldove „V ZŠ Leopoldov existuje veľa 

vzdelávacích programov i učiteľka, ktorá má v aprobácii ekologickú výchovu a robí aj koordinátora 

takejto výchovy. Riaditeľka ZŠ preto nevidí dôvod k tomu, aby posielala deti a učiteľov do učebne 

v Hlohovci“. 

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia súhlasí s názorom, ktorý vyslovilo vedenie Základnej školy 

v Leopoldove. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Účasť Mesta Leopoldov na spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku. 

Hlasovanie: za             0 

                    proti         9 (Gavorník, Gergič, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Slováková, Zlámala) 

                    zdržali sa 2 (Hladký, Piovarči). 

Uznesenie nebolo prijaté.                                                                                           

 

 

7. Príspevok centrám voľného času Trnava a Piešťany, ktoré navštevujú deti z Leopoldova 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča preveriť prípadnú povinnosť, ktorú by ukladal 

zákon, poukázať príspevok pre ďalšie centrá voľného času. 

 

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

komisia odporúča schváliť poskytnutie finančných prostriedkov s výškou, ktorú odsúhlasí MZ na 

svojom zasadnutí. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

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

Poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 

na území mesta Leopoldov, Mestu Trnava pre Detský folklórny súbor Trnavček vo výške 60,- € na 

školský rok 2016/2017, na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov 

priloženého k žiadosti o refinancovanie výdavkov na žiaka zo dňa 27. 09. 2016. 

Hlasovanie: za           11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

Prítomní poslanci: 11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 

na území mesta Leopoldov, Mestu Piešťany  pre Centrum voľného času AHOJ vo výške 60,- € na 

školský rok 2016/2017 na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov 

priloženého k návrhu na finančné vysporiadanie zo dňa 05. 10. 2016.  

Hlasovanie: za           11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

8. Predĺženie nájmu v nebytových priestoroch – Chovateľské a rybárske potreby na 

Piešťanskej ceste 569/2 v Leopoldove 

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

 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť predĺženie nájmu. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník. 

 

Prítomní poslanci: 11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – nehnuteľnosť nachádzajúca sa na Piešťanskej 

ceste č. 569, Leopoldov, pre pani Evu Snopkovú, trvale bytom Leopoldov, I. Krasku č. 875/17 na 

ďalšie 4 roky do 12/2020 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomné je stanovené v zmysle 

dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Leopoldov a s majetkom 

štátu, ktorý mesto užíva. 

Hlasovanie: za            11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           
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9.  Prenájom nebytových priestorov  

 

Zámer prenajať nebytový priestor hodný osobitného zreteľa pre p. Martina Majtána 

(klubovňa pod 60 b. j.) na Ul. 1. Mája 105 v Leopoldove 

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

  

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť zámer prenechať do nájmu majetok 

mesta – klubovňu pod 60 b. j.  

 

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

komisia odporúča MZ schváliť prenájom priestorov na 1 rok za 1,- eur/mesiac. 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

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 – nebytový priestor nachádzajúci sa v 60 

bytovom dome na ul. 1. Mája v Leopoldove z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi 

Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša 17 ako zástupcovi neformálnej skupiny 

Zdravší Leopoldov  za účelom zriadenia klubových priestorov neformálnej skupiny Zdravší 

Leopoldov a to  na dobu 1 roka za 1,- €/mesiac. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Nebytové priestory v 60 bytovom dome na ul. 1. Mája 

sú 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. Neformálna skupina Zdravší Leopoldov je organizácia mladých ľudí, 

ktorí pomáhajú pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí mesta, poskytujú 

verejnoprospešnú činnosť pre Mesto Leopoldov. Skupina  poskytuje alternatívny a neutrálny 

priestor pre klubovú a ďalšiu činnosť v prospech obyvateľov mesta. 

Hlasovanie: za            11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Zámer prenajať nebytový priestor hodný osobitného zreteľa pre p. Mareka Petrusa (budova 

bývalej polície) na Štúrovej ul. 454 v Leopoldove 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 8). 

  

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ schváliť zámer prenechať do nájmu majetok 

mesta – jedna miestnosť o výmere cca 16 m
2 

na Štúrovej ul. 454. 

 

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

komisia odporúča MZ schváliť prenájom priestorov na 1 rok za 1,- eur/mesiac. 

 

Diskusia: - 
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Prítomní poslanci: 11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

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 – nebytový priestor, miestnosť č. 208 vo 

výmere 12,17 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy súpisné číslo 454 nachádzajúcej sa na Štúrovej 

ulici  v Leopoldove z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Marekovi Petrusovi, trvale 

bytom Leopoldov, Gojdičova 15E ako zástupcovi hudobnej skupiny LP  za účelom zriadenia 

skúšobne hudobnej skupiny LP a to na dobu 1 roka  za 1,- €/mesiac. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Časť budovy - poschodie nachádzajúca sa na Štúrovej 

ulici sup. č. 454 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. 

Hlasovanie: za            11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

10. Úprava rozpočtu: 

a) Informácia o rozpočtovom opatrení č. 16 zo dňa 12. 10. 2016 

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

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

Informáciu o rozpočtovom opatrení Mesta Leopoldov č. 16 zo dňa 12. 10. 2016. 

Hlasovanie: za            11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

b) Schválenie rozpočtového opatrenia č. 17 

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

 

5.17. Nákup nehnuteľnosti ... + 100.000,- eur 

- kúpa RD, súpisné č. 679 na parcele č. 518 vo výmere 346 m
2 

a parcele č. 519 vo výmere 385 m
2
 

od Ing. Ladislava Laša, bytom Gucmanova 679/1, Leopoldov. Ing. Lašo ďalej požaduje, aby mu 

Mesto umožnilo obývať RD po dobu 2,5 roka.  

 



 8 

Stanovisko finančnej komisie: komisia odporúča MZ kúpu nehnuteľnosti RD č. 679 na parcele č. 

518 v celkovej výmere 346 m
2
 a pozemkovú nehnuteľnosť na parcele č. 519 v celkovej výmere 385 

m
2
 od Ing. Ladislava Laša. Komisia odporúča rokovať o ďalších požiadavkách Ing. Laša súvisiacich 

s predajom predmetnej nehnuteľnosti. Ostatné návrhy zmien rozpočtu k 7. 11. 2016 odporúča 

komisia schváliť. 

 

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

Komisia odporúča MZ schváliť úpravu rozpočtu. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Ing. arch. Matej Jančár, JUDr. Milan Gavorník. 

 

Primátorka mesta – uviedla možnosti riešenia podnájmu Ing. Laša v RD:  

- uzavretie nájomnej zmluvy (priamym prenájmom) v zmysle zákona o majetku obcí alebo zásad 

hospodárenia s majetkom mesta najviac na 10 rokov,  

- uzavretie zmluvy o  výpožičke na dobu najviac na 3 roky, 

- uzavretie kúpnej zmluvy a zriadenie dočasného odplatného vecného bremena na dobu určitú. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Ing. Róbert Gergič, JUDr. Milan Gavorník, Stanislav Piovači Mgr. Jozef 

Krilek, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková, doc. PhDr. Juraj 

Hladký, PhD. 

 

Prítomní poslanci: 11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu nehnuteľností v katastrálnom území mesta Leopoldov a to rodinný dom  súpisné číslo 679 na 

parcele číslo 518, pozemková nehnuteľnosť parcela číslo 518 zastavané plochy a nádvoria 

v celkovej výmere 346 m
2
, pozemková nehnuteľnosť parcela číslo 519 záhrady v celkovej výmere 

385 m
2
 od Ing. Ladislava Laša, trvale bytom Leopoldov, Gucmanova 679/1 za kúpno-predajnú cenu 

100.000,- €. 

Hlasovanie: za            11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Doplnenie novej položky: 

Výdavková časť: 

Bežné výdavky: 

12.1.2. Terénne úpravy ... + 1.200,- eur 

12.4. Nová požiarna zbrojnica ... – 1.200,- eur 

 

Diskusia: - 

 

Prítomní poslanci: 11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

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

Rozpočtové opatrenie č. 17/2016: 

  ZDROJ 

Rozpočet pred  
rozpočtovým 
opatrením v € Zmena v € 

Rozpočet po 
rozpočtovom 
opatrení v € 

Bežné výdavky  2 426 320  2 427 520 

12.1.2. Terénne úpravy 41 10 000 + 1 200 11 200 

Kapitálové výdavky   994 820 0 993 620 

5.14. Zmeny a doplnky UPD 41 7 350 + 700 8 050 

12.4. Nová požiarna zbrojnica 41 7 299 -1 900 5 399 

5.16. Nákup pozemkov 46 130 000 -100 000 30 000 

5.17. Nákup nehnuteľností 46 0 +100 000 100 000 

Výdavkové finančné operácie   110 382 0 110 382 

Výdavky celkom   3 531 522 
 

3 531 522 

Hlasovanie: za            11 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

Čerpanie rezervného fondu 

 

Prítomní poslanci: 10  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Čerpanie rezervného fondu vo výške 100.000,- € na kapitálové výdavky: 

5.17. Nákup nehnuteľnosti – rodinný dom č. 679, Gucmanova 679/1, Leopoldov, pozemková 

nehnuteľnosť parcela č. 518 zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 346 m
2
, pozemková 

nehnuteľnosť parcela číslo 519 záhrady v celkovej výmere 385 m
2 

za kúpno-predajnú cenu 

100.000,- €. 

Hlasovanie: za            10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (nebola prítomná Slováková). 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                           

 

 

11. Kúpa nehnuteľnosti  „Národný dom“ na Nádražnej ul. č. 491 v Leopoldove 

- informovala primátorka mesta (viď príloha č. 11). 

 

Primátorka mesta - položila poslancom MZ otázku ohľadom kúpy nehnuteľnosti „Národný dom“. 

 

Stanovisko finančnej komisie: vzhľadom na viacero pripravovaných investičných akcií komisia 

odporúča MZ zvážiť možnosti ďalšieho využitia nehnuteľnosti. 
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Stanovisko komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného   prostredia: 

Komisia neodporúča kúpu nehnuteľnosti. 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: Ing. arch. Matej Jančár, JUDr. Milan Gavorník, Stanislav Piovari, Mgr. 

Renáta Miklošová, Pavel Zlámala, Mgr. Jozef Krilek, doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., doc. 

PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

 

Prítomní poslanci: 11  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: trojpätinová väčšina všetkých. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Kúpu nasledovných  nehnuteľnosti a to budovu súpisné číslo 491 na parcele 1292, budovu bez 

súpisného čísla na parcele číslo 1293 a garáž bez súpisného čísla na parcele číslo 1295 

v katastrálnom území Mesta Leopoldov od p. Blanky Švehlákovej za cenu 400 000,- eur 

Hlasovanie: za            0 

                    proti         9 (Gavorník, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Zlámala) 

                    zdržali sa 2 (Gergič, Piovarči). 

Uznesenie nebolo prijaté.                                                                                           

 

 

12. Návrh rozpočtu na rok 2017 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 12 a 13). 

 

Navrhnuté zmeny: 

3.2.4. Malotraktor ... 0 eur 

4.2.3. Váha ... 0 eur 

 

Diskusia:  

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

Piovarči, Ing. Róbert Gergič. 

 

Odišla Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková o 18,00 h. 

 

12.2.3. Park detí ... – 100.000,- eur  

- bude sa robiť etapovito 2 roky. 

 

12.2.6. Rekonštrukcia chodníka na Gojdičovej ul. ... 0 

12.2.7. Chodník Kukučínova ul.... 0 eur 

12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ ... – 20.000,- eur 

12.7. Kultúrny dom ... 0 eur 

 

 

13. Rôzne: 

a) Pridelenie nájomného bytu  

- informovala Marieta Patajová (viď príloha č. 14). 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 
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Prítomní poslanci: 9  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje: 

Pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 8 na Gojdičovej ul. č. 1141/15D v Leopoldove pre 

Moniku Pekarovičovú (2 deti), bytom Šulekovská cesta č. 968/5, Leopoldov, na obdobie od 01. 01. 

2017 do 31. 12. 2019. 

Náhradníci: 

1. Lucia Brandisová a Jaroslav Vančo, bytom Hlohovská cesta 76/58, Leopoldov. 

2. Silvia a Vladimír Matlohoví, bytom 1. Mája 104, Leopoldov. 

 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (nebol prítomný Jančár). 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

b) Výmena nájomných bytov 

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

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., Mgr. Renáta Miklošová. 

 

Prítomní poslanci: 10  
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ odporúča: 

MsÚ žiadosť pani Evy Šokovej, bytom Rázusova ul. č. 1491/35, Leopoldov o výmenu nájomného 

bytu, prerokovať v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky. 

Hlasovanie: za            10 
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

c) Informácia o činnosti komisií 

 

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

výstavby a životného   prostredia, ktorá zasadala dňa 3. 11. 2016 (viď príloha č. 16). 

 

Ing. arch. Ondrej Marko informovala o prebiehajúcej rekonštrukcii v budove MTK. 

 

Diskusia:  

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

Miroslav Karaba, PhD. 

 

Mgr. Jozef Krilek informoval o činnosti finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 31. 10. 2016 (viď 

príloha č. 17).  
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Miestny poplatok za rozvoj (viď príloha č. 18) 

 

Stanovisko finančnej komisie – komisia odporúča zaviesť tento poplatok od 1. 1. 2017 nasledovne: 

- určiť/vyčleniť časti mesta, kde sa tento poplatok bude vyberať (nevyberať ho na celom území 

mesta), 

- sadzba poplatku: 35,- eur za každý aj začatí m
2 

podlahovej plochy pozemnej stavby. 

 

Primátorka mesta – upozornila, že je predložený návrh na zmenu zákona. Mesto pripraví VZN 

o miestnom poplatku za rozvoj na decembrové zasadnutie MZ. 

 

Pán Pavel Zlámala informoval o činnosti komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky, ktorá 

zasadala dňa 17. 10. 2016 (viď príloha č. 19). 
 

Kúpa pozemku   

- informovala primátorka mesta:  

Pán Vladimír Staš, bytom Piešťanská cesta 7, Leopoldov, prejavil záujem o predaj pozemku (vedľa 

železničnej trate) pri kine Osveta. Mesto má záujem o kúpu tohto pozemku na vybudovanie 

parkoviska. 

 

Ing. Róbert Gergič – odporúča uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve pokiaľ sa vyhotoví geometrický 

plán. 

Diskusia: - 

 

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

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ odporúča: 

Primátorke mesta pripraviť podklady a viesť rokovania k prevodu nehnuteľnosti v k. ú. Leopoldov, 

parcela registra C, parcelné č. 85, vo výmere cca 1200 m
2
, ktorej vlastníkmi sú pán Vladimír Staš 

a Alica Stašová. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (nebol prítomný Gergič). 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných. 

 

Návrh na uznesenie – MZ berie na vedomie: 

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 sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky prednesenú predsedom komisie Pavlom 

Zlámalom. 

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

                    proti         0 

                    zdržali sa 0 (nebol prítomný Gergič). 

Uznesenie bolo prijaté. 
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14. Záver 

Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 21. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom 

za účasť. 

 

V Leopoldove dňa 28. 11. 2016 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Ing. Zuzana Pelzlová                                                               Mgr. Terézia Kavuliaková 

          prednostka MsÚ                                                                             primátorka mesta                                                                       

 


