Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré
__________ mali hodnotenie ako priebežné plnenie k 11.12.2017.
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.
Plnenie: k 13.11.2017

Priebežné plnenie

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude vypracovaná daná požiadavka.

Plnenie: k 11.12.2017 - 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 spolufmancovaním 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“.
>
1

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.
Plnenie : k 13.11.2017

Priebežné plnenie

Žiadosť na projekt bola podaná do druhého kola dňa 10.11.2017, vyhodnotenie žiadosti bude do 28.02.2018 s tým, že
termín realizácie projektu - ukončenie bude do 31.12.2018.

Plnenie: k 11.12.2017 - Priebežné plnenie-v termíne
Žiadosť na projekt
bola podaná do druhého kola dňa 10.11.2017,
vyhodnotenie žiadosti bude do 28.02.2018 s tým, že termín realizácie projektu
- ukončenie bude do 31.12.2018.
v

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.
Plnenie : k 13.11.2017 Priebežné plnenie

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná, ale doteraz nebolo doručené rozhodnutie o poskytnutí
finančného príspevku.

Plnenie:
k 11.12.2017 - Priebežné plnenie
v
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná ale doteraz nebolo
doručené rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku .
MZ 28 zo dňa 02.05.2017
Všetky uznesenia splnené

MZ 29 zo dňa 13.06.2017
C/29/2017 MZ schvaľuje
2

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.
Plnenie : k 13.11.2017 - Priebežné plnenie

Stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť 13.11.2017, následne na to bude spracovaná a podpísaná zmluva
o vecnom bremene v prospech ZD, a.s.

Plnenie: k 11.12.2017 - Priebežné plnenie
Zmluva bola zaslaná na podpis Západoslovenskej distribučnej a.s.
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 BI 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.
Plnenie: k 02.10.2017 - Priebežné plnenie

Úprava platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017.

Plnenie: k 11.12.2017 - Priebežné plnenie
Úprava platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, bude vykonaná
prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017.__________________________________

3

19/
Úpravu platných regulatív v lokalite Tehelňa, na pozemkoch pare. č. 2608, 2609, 2611, 2607
nasledovne:
Pásmo C2 - Plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných služieb a stavebnej výroby
nahradiť v požadovanom území za A1 - 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 02.10017 - Priebežné plnenie

Úprava platných regulatívov v lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017.
Plnenie: k 02.10017 - Priebežné plnenie

Úprava platných regulatívov v lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017.

Plnenie: k 11.12.2017 - Priebežné plnenie
Úprava platných regulatívov v lokalite Tehelňa, bude vykonaná
prostredníctvom zmeny UPD č. 4/2017.__________________________________
r

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.
Plnenie: k 02.10.2017 - Priebežné plnenie

Úprava platných regulatívov pre plochy železníc, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017.
Plnenie: k 02.10.2017 - Priebežné plnenie

Úprava platných regulatívov pre plochy železníc, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017.

Plnenie: k 11.12.2017 - 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

4

MZ 31 zo dňa 30.08.2017
C/31/2017 MZ schvaľuje

4/
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.
>
Plnenie: k 02.10.2017

Priebežné plnenie

Žiadosť o dotáciu na uvedený projekt bola podaná.
Plnenie: k 13.11.2017 - Priebežné plnenie

Rozhodnutie o poskytnutí dotácie „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“, doposiaľ nebolo doručené.

Plnenie: k 13.11.2017 - Priebežné plnenie
Rozhodnutie o poskytnutí dotácie „Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského
a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR“,doposiaľ nebolo doručené.

5/
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.
>
Plnenie: k 02.10.217

Priebežné plnenie

Termín predkladania žiadosti je 29.09.2017.
Plnenie: k 13.11.2017

Priebežné plnenie

Pre veľký záujem zo strany základných a stredných škôl rezort školstva zvýšil pôvodnú dotáciu vo výške 4,9 mil. €.
V súčasnosti prebieha hodnotiaci proces predložených žiadostí. Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov
bude najneskôr do konca roka 2017.

5

Plnenie: k 11.12.2017 - Priebežné plnenie v termíne
Pre veľký záujem zo strany základných a stredných škôl rezort školstva zvýšil
pôvodnú dotáciu vo výške 4,9 mil. € o ďalších 5 miliónov €. Takže celkové
podporené projekty budú v sume 9,9 mil. €. V súčasnosti prebieha hodnotiaci
proces predložených žiadostí. Rozhodnutie o pridelení finančných
prostriedkov bude najneskôr do konca kalendárneho roka 2017.

107

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 pare. 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.
>
Plnenie: k 02.10.2017

Priebežné plnenie

Úprava platných regulatívov na a/ Zaradenie investičného zámeru spoločnosti ENVIRAL a.s., Trnavská cesta,
Leopoldov , b/ Vytvorenie izolačnej zelene pri vodnej nádrži bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017.
Plnenie: k 13.11.2017

Priebežné plnenie

Úprava platných regulatívov v časti a/ a b/ v zmysle uznesenia bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č.
4/2017.

Plnenie: k 11.12.2017 - Priebežné plnenie
Úprava platných regulatívov v časti a/ a b/ v zmysle uznesenia bude vykonaná
prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017._________________________________

13/
Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/18 vzhľadom k celku z parciel:
KN-E číslo 6/9 - záhrady v celkovej výmere 573 m2, spoluvlastnícky podiel predstavuje
výmeru 31,83 m2
KN-E číslo 6/11 - zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 359 m2,
spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 19,94 m2
KN-E číslo 6/102 - zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m2, spoluvlastnícky
podiel predstavuje výmeru 0,39 m2 od pani Mgr. Beáty Stanislavovej trvalé bytom Buková
4654/3, Bratislava za cenu 6,- €/m2. Celková kúpna cena je 312,96 €.
>
Plnenie: k 02.10.2017

Priebežné plnenie

Čakáme na vyjadrenie p. Stanislavovej, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil predkupné právo.
Plnenie: k 13.11.2017

Priebežné plnenie

Zmluva bola podpísaná, návrh na vklad na zápis do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 25.10.2017.
6

Plnenie: k 11.12.2017 - Splnené
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo doručené dňa
29.11.2017.

14/
Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 3/18 vzhľadom k celku z parciel:
KN-E číslo 6/9 - záhrady v celkovej výmere 573 m2, spoluvlastnícky podiel predstavuje
výmeru 95,50 m2
KN-E číslo 6/11 - zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 359 m2,
spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 59,83 m2
KN-E číslo 6/102 - zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m2, spoluvlastnícky
podiel predstavuje výmeru 1,16 m2 od pána Štefana Moravčíka trvalé bytom ul. Partizánska 139,
Selce pri Banskej Bystrici za cenu 6,- €/m2. Celková kúpna cena je 938,94 €.
>
Plnenie: k 02.10.2017

Priebežné plnenie

Čakáme na vyjadrenie p. Moravčíka, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil predkupné právo.
Plnenie: k 13.11.2017

Priebežné plnenie

Čakáme na vyjadrenie p. Moravčíka, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil predkupné právo.

Plnenie: k 11.12.2017 - Priebežné plnenie
Čakáme na vyjadrenie p. Moravčíka, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil
predkupné právo.____________________________________________________
v

15/
Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/18 vzhľadom k celku z parciel:
KN-E číslo 6/9 - záhrady v celkovej výmere 573 m2, spoluvlastnícky podiel predstavuje
výmeru 31,83 m2
KN-E číslo 6/11 - zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 359 m2,
spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 19,94 m2
KN-E číslo 6/102 - zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m2, spoluvlastnícky
podiel predstavuje výmeru 0,39 m2 od pani Ing. Jany Salusovej trvalé bytom Palkovičova 13,
Bratislava za cenu 6,- €/m2. Celková kúpna cena je 312,96 €.
>
Plnenie: k 02.10.2017

Priebežné plnenie

Čakáme na vyjadrenie p. Salusovej, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil predkupné právo.
Plnenie: k 13.11.2017

Priebežné plnenie

Zmluva bola podpísaná a návrh na vklad bol podaný na kataster nehnuteľností.

Plnenie: k 11.12.2017 - Priebežné plnenie
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nebolo doposiaľ doručené.
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17/
Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 3/18 vzhľadom k celku z parciel:
KN-E číslo 6/9 - záhrady v celkovej výmere 573 m2, spoluvlastnícky podiel predstavuje
výmeru 95,50 m2
KN-E číslo 6/11 - zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 359 m2,
spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 59,83 m2
KN-E číslo 6/102 - zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m2, spoluvlastnícky
podiel predstavuje výmeru 1,16 m2 od pani Miroslavy Černej trvalé bytom J. Murgaša 315/27,
920 41 Leopoldov za cenu 6,- €/m2. Celková kúpna cena je 938,94 €.
>
Plnenie: k 02.10.2017

Priebežné plnenie

Čakáme na vyjadrenie p. Černej, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil predkupné právo.
Plnenie: k 13.11.2017

Priebežné plnenie

Zmluva bola podpísaná a návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 18.10.2017.

Plnenie: k 11.12.2017 - Splnené
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva
29.11.2017.

bolo

doručené dňa

MZ 32 zo dňa 02.10.2017_____________________________________________
C/32/2017 MZ schvaľuje

4/
Predaj časti pozemku diel č. 1 vo výmere 7 m2 odčlenený geometrickým plánom od pôvodnej
parcely č. 485/5 - chmeľnice v celkovej výmere 186 m2 p. Viere Masárovej rod. Chmelanovej
a manželovi Róbertovi Masárovi obaja trvalé bytom Štúrova 432/46, Leopoldov za cenu 10,€/m2. Celková cena je 70,- €.
>
Plnenie: Priebežné plnenie

Zmluva bola vypracovaná, podpísaná a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 25.10.2017.

Plnenie: k 11.12.2017 - Priebežné plnenie
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nebolo doposiaľ doručené.

V Leopoldove, dňa 01.12.2017
Vypracovala: Ing. Trnková, hlavný kontrolór

MZ dňa 11.12.2017
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