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Kontrola prijatých uznesení  

 zo 7. zasadnutia MZ v Leopoldove zo  dňa 26. 06. 2015 - vyhodnotenie 

 
 

C/7/2015 MZ schvaľuje 

 

4/    

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku pod garážou – dielu č. 1 o výmere 6 m2, 

odčleneného geometrickým plánom č. 028/2015 zo dňa 01. 04. 2015 od pozemku KN-E parc. č. 

483/107 o celkovej výmere 433 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1200 

Bc. Milanovi Moravanskému a manželke Gabriele Moravanskej, rod. Púšovej, trvale bytom 

Leopoldov, 1. Mája 1043/105, za cenu 10 €/m2. Odpredaj pozemku je v súlade s § 9a ods. (8) 

písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena bola 

stanovená na základe odseku 1. Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 

Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva. Celková predajná cena predstavuje 60 

eur. 

 

  

KZ na odpredaj pozemkov žiadateľom Bc. Milanovi Moravanskému a manželke Gabriele 

Moravanskej, rod. Púšovej, trvale bytom Leopoldov, 1. Mája 1043/105, bola vyhotovená 

a podpísaná dňa 29. 6. 2015, zverejnená bola 29. 6. 2015, úhrada vo výške 60 € bola 

uhradená bezhotovostne dňa 9.7. 2015, vklad na kataster podal kupujúci. 

 

Rozhodnutie o povolení vkladu z katastra k dnešnému dňu  07.09.2015 nebolo 

doručené mestu. 
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Vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v súlade so zákonom 330/1991 Zb. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov na ulici 

Emila Skákalu. 

 

  

Dňa 02. 07. 2015 bola zaslaná žiadosť Mesta Leopoldov o povolenie pozemkových úprav 

formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská – 

doplnenie o ulicu Emila Skákalu na Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor. 

 

Dňa 29. 07. 2015 bola následne doručená od Okresného úradu Trnava, pozemkového a 

lesného odboru odpoveď Mestu Leopoldov v podobe Nariadenia konania o začatí 

pozemkový úprav v časti k.ú. Leopoldov, lokalita Emila Skákalu. Konkrétne sa jedná o fázu 

prípravného konania, kde účelom je zistiť naliehavosť, opodstatnenosť, hospodársku 

účelnosť a záujem vlastníkov, užívateľov a ostatných účastníkov konania o pozemkové 

úpravy v navrhovanom obvode. Zároveň správny orgán zistí skutočnosti dôležité pre 

určenie hraníc obvodu pozemkových úprav a určenie pozemkov, ktoré je potrebné vyňať z 

obvodu pozemkových úprav. Na základe výsledkov prípravného konania Okresný úrad 
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Trnava, pozemkový a lesný odbor rozhodne podľa § 8 zákona č. 330/1991 Zb. o povolení 

jednoduchých pozemkových úprav. 

 

6/    

 

Podanie žiadosti o podporu formou dotácie na činnosť Sanácia miesta s nezákonne umiestneným 

odpadom v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o enviromentálnom fonde v znení neskorších 

predpisov. Celkové náklady na projekt sú 209.810,88 eur, výška dotácie je 198.902,- eur, 

spoluúčasť je 5 %  čo je 10.908,88 eur. 

 

  

Žiadosť o  podporu formou dotácie na činnosť Sanácia miesta s nezákonne umiestneným 

odpadom v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o enviromentálnom fonde v znení neskorších 

predpisov  /celková výška projektu 209.810,88- eur, dotácia 198.902,00- eur a 5 % 

spoluúčasť 10.908,88- eur /    bola podaná ku dňu 17.7.2015 na   environmentálny fond  

 

Rozhodnutie o poskytnutí dotácie - NFP bude v priebehu mesiac september 

2015. 
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Rozpočtové opatrenie č. 14/2015: 

 

PRÍJMY  

Rozpočet 

pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné príjmy 2 461 962 288 162 2 750 124 

Dotácia VÚC - Vráťme Slovensku harmoniku 0 430 430 

Dotácia VÚC - Domáci hudobný festival mladých 0 200 200 

Dotácia VÚC - Leto v sedle - western dni 0 355 355 

Dotácia VÚC - Zájazd pre sociálne odkázané rodiny s deťmi 0 200 200 

Dotácia VÚC - 3 dni zdravia v meste 0 500 500 

Dotácia VÚC - Beh mestom Leopoldov 0 300 300 

Dotácia ZŠ na učebnice (MŠVVaŠ) 0 1 177 1 177 

Dotácia MŽP na likvidáciu čiernych skládok 0 285 000 285 000 

Kapitálové príjmy 89 081 2 563 91 644 

Dotácia - zmena UP 0 2 563 2 563 

Príjmové finančné operácie 342 157 0 342 157 

Príjmy celkom 2 893 200 290 725 3 183 925 

 

 

 VÝDAVKY   

Rozpočet pred  

rozpočtovým 

opatrením v € 

Zmena v  

€ 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení v € 

Bežné výdavky Zdroj* 2 036 179 304 732 2 340 911 

4.4. Likvidácia čiernych skládok CZ 0 285 000 285 000 

4.4. Likvidácia čiernych skládok VZ 0 15 000 15 000 
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5.3.2. Nájomné za pozemky VZ 3 200 500 3 700 

7.3. Kultúrne podujatia CZ 0 1 985 1 985 

10.1.7. Nákup konvektomatu VZ 0 1 070 1 070 

10.1.13. Učebnice CZ 0 1 177 1 177 

Kapitálové výdavky   738 140 -12 507 725 633 

5.11. Zmena ÚP CZ 0 2 563 2 563 

5.14. Komasácia – Ul. Emila Skákalu  0 1 000 1 000 

10.1.7. Nákup konvektomatu VZ 10 000 -1 070 8 930 

12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ VZ 220 000 -15 000 205 000 

Výdavkové finančné operácie   107 847 0 107 847 

Výdavky celkom   2 882 166 292 225 3 174 391 

 

* VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj 

 

  

Rozpočtové opatrenie č. 14/2015 – zmeny v príjmovej a  vo výdavkovej časti boli 

zapracované do rozpočtového informačného systému samosprávy mesta Leopoldov. 
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 Zásady odmeňovania poslancov MZ mesta Leopoldov, členov komisií zriadených mestským 

zastupiteľstvom a účastníkov obradov mesta Leopoldov. 

 

  

Do Zásad odmeňovania poslancov MZ, členov komisií zriadených mestským 

zastupiteľstvom a účastníkov obradov mesta Leopoldov bola zapracovaná iba zmena čl. 7 – 

odmena zástupcovi primátora vo výške 300,- eur/polrok 

 

 

9/    

 

 

Vecné bremeno na pozemkoch reg. „E“ katastra nehnuteľností: 

parc. č. 83/1 – orná pôda (celková výmera 2 233 m
2
), 

parc. č. 83/5 – ostatné plochy (celková výmera 789 m
2
), 

parc. č. 83/6 – ostatné plochy (celková výmera 464 m
2
), 

parc. č. 245 – ostatné plochy (celková výmera 24 620 m
2
),  

parc. č. 247 – ostatné plochy (celková výmera 1 532 m
2
), 

parc. č. 1616/102 – Zastavané plochy a nádvoria (celková výmera 6 840 m
2
), 

parc. č. 1627 -  Ostatné plochy (celková výmera 1 680 m
2
), 

v k. ú. Leopoldov, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecných bremien 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

bezodplatne na dobu neurčitú, v nasledovnom rozsahu: 

- zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými 

a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom 

oprávnenými a ním poverenými osobami;  
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- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd pešo, 

motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom 

oprávneným a ním poverenými osobami. 

 

  

Vecné bremeno na pozemkoch reg. „E“ katastra nehnuteľností v zmysle uznesenia: 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností na Zmluvu o zriadení vecného bremena bol 

podaný do podateľne katastra osobne 11. 08. 2015. Rozhodnutie o zápise do KN bude cca 

11. 09. 2015.  

 

 

Rozhodnutie o povolení vkladu z katastra k dnešnému dňu  07.09.2015 nebolo 

doručené mestu.  

 

 

 

V Leopoldove 03.09. 2015 

Vypracovala:  Ing. Trnková   MZ dňa 07.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 


