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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré 

mali hodnotenie ako priebežné plnenie k 02.10.2017. 

 

  

MZ 23  zo dňa 30.01.2017 

Všetky uznesenia splnené 
  

MZ 24  zo dňa 07.02.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ  25 zo dňa 27.02.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ 26  zo dňa 27.03.2017 
 

L/26/2017 MZ odporúča 
 

1/ 
Pripraviť ekonomický, právny a komerčný dopad prevádzkovania sociálneho taxíka Regio auto. 

 

  

Plnenie:  k 24.04.2017    Priebežné plnenie 
Podmienky prevádzkovania a zisťovania dopadov sú v štádiu rozpracovanosti. 

 

Plnenie:  k 13.06.2017    Priebežné plnenie 
Podmienky prevádzkovania a zisťovania dopadov sú v štádiu riešenia. 

 

Plnenie:  k 30.08.2017    Priebežné plnenie 
V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude 

vypracovaná daná požiadavka. 

 

 

Plnenie:  k 02.10.2017  -  Priebežné plnenie: 

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe 

ktorého bude vypracovaná daná požiadavka. 

 
 

  

MZ 27  zo dňa 24.04.2017 
 

C/27/2017 MZ schvaľuje 

 

13/ 
Účasť Mesta Leopoldov na projekte „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ 

a súhlasí so spolufinancovaním 25 % v maximálnej výške 7 600,- EUR z oprávnených nákladov  

v rozpočte Mesta na rok 2017. Projekt bude financovaný z projektu Slovenského futbalového 

zväzu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“. 

  



 2 

Plnenie:  k 13.06.2017      Priebežné plnenie 
Žiadosť na projekt  „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ bola podaná, 

rozhodnutie by malo byť do konca júna. 

 

Plnenie:  k 30.08.2017      Priebežné plnenie 
Žiadosť na projekt  „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ bola podaná, 

rozhodnutie by malo byť do konca augusta 2017. 

 
 

Plnenie:  k 02.10.2017  -  Priebežné plnenie 

V projekte sme neboli úspešný, na základe informácie p. Krileka zapojíme sa 

do druhého kola. 

 

 

16/ 
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Leopoldov a platným programom rozvoja 

mesta Leopoldov. 

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

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

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

  

Plnenie: k 13.06.2017      Priebežné plnenie   
Termín na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia odborných učební Základných škôl bol presunutý  na  termín 15.06.2017.  

 

Plnenie: k 30.08.2017      Splnené   
Žiadosť bola podaná dňa 26.06.2017. 

 

Plnenie:  k 02.10.2017  -  Splnené 

Doteraz nebolo doručené rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku.  

 

28/ 
 

Vecné bremeno na pozemku vo vlastníctve Mesta  parcela reg. E č. 243/3, katastra nehnuteľností 

v k. ú. Leopoldov, podľa projektu „Prekládka vzdušného vedenia NN Leopoldov - Holubyho 

ulica - ZŠ“, 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; 

- 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. 
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Plnenie:  k 13.06.2017    Priebežné plnenie 
Zmluvu – Vecné bremeno na pozemok vo vlastníctve Mesta Leopoldov v zmysle uznesenia 

pripravuje Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. 

 

Plnenie:  k 30.08.2017    Priebežné plnenie 
Zmluvu bola vypracovaná, čakáme na stavebné povolenie, následne bude zmluva podpísaná 

a vložená na kataster. 

 
 

Plnenie:  k 02.10.2017  -  Splnené 

Zmluva bola podpísaná a podaná na kataster. 
 

 

  

MZ 28  zo dňa 02.05.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

  

MZ 29  zo dňa 13.06.2017 
 

C/29/2017 MZ schvaľuje 
 

14/ 
 

Vecné bremeno na pozemkoch: 

parcely reg. E č.: 245, ostatná plocha v k. ú. Leopoldov, podľa projektu prekládky 

vzdušného vedenia NN na Hollého ulici, ktoré bude  vyznačené 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; 

- 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. 

 

Plnenie:  k 30.08.2017 -  Priebežné plnenie 
Zmluva – vecné bremeno na pozemky uvedené v uznesení bola vyhotovená, po doručení 

stavebného povolenie bude zmluva podpísaná a vložená na kataster. 

 

 

Plnenie:  k 02.10.2017  -  Priebežné plnenie  

Zmluva bola vyhotovená, čakáme na stavebné povolenie, následne bude 

podpísaná a podaná na kataster. 
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18/ 

 
Úpravu platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, časť kde sa nachádza objekt s prevádzkou 

VUB, rodinný dom a farský úrad so záhradou na zmiešanú funkciu B1 Polyfunkčné územie 

a vybavenostná kostra mesta aj A1 – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – mestské 

formy. 

  

Plnenie:  k 30.08.2017  -  Priebežné plnenie 
Úprava platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD 

č. 4/2017. 

 

Plnenie:  k 02.10.2017  -  Priebežné plnenie  

Úprava platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, bude vykonaná 

prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 
 

19/ 

 
Úpravu platných regulatív v lokalite Tehelňa, na pozemkoch parc. č. 2608, 2609, 2611, 2607 

nasledovne: 

Pásmo C2 - Plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných služieb a stavebnej výroby 

nahradiť v požadovanom území za  Al – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – 

mestské formy s tým, že pásmo Z3 – Plochy izolačnej zelene bude posunuté nižšie, na 

hranicu so zostávajúcim pásmom C2 - Plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných 

služieb a stavebnej výroby, čím sa vytvorí prirodzený oddeľovací lem medzi priemyselnou 

zónou a lokalitou na bývanie. Finančné výdavky spojené s požadovanou zmenou v ÚPD 

žiadateľ uhradí v plnej výške. K urbanistickej štúdii ako takej a požadovaným špecifickým 

regulatívom bude vydané samostatné stanovisko. 

 

  

Plnenie:  k 30.08.2017  -  Priebežné plnenie 
Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 

4/2017. 

 

Plnenie:  k 02.10.2017  - Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná 

prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

 

20/ 
 

Úpravu platných regulatívov pre plochy železníc – zrušenie bodu 8 písm. a) uznesenia 

C/27/2017, schváleného 24. 04. 2017 nakoľko terajšie regulatívy sú postačujúce a netreba im 

venovať ďalší priestor. 

  

Plnenie:  k 30.08.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov pre plochy železníc, bude vykonaná prostredníctvom 

zmeny ÚPD č. 4/2017. 
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Plnenie:  k 02.10.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov pre plochy železníc, bude vykonaná 

prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

 
 

 

 

  

MZ 30  zo dňa 24.07.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

 

 

 

V Leopoldove dňa  22.09.2017 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                MZ dňa 02.10.2017             

                                                


