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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Nadobudnutie pozemkov pod plánovanou cyklotrasou  do majetku Mesta Leopoldov 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Mesto Leopoldov plánuje požiadať o nenávratný finančný príspevok a  vybudovať verejnoprospešnú 

stavbu – „Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice -Koplotovce-Drahovce, premostenie 

cyklomostom cez Váh medzi katastrami Madunice – Koplotovce, SO 01.1 Kataster Leopoldov“ v k.ú. 

Leopoldov na pozemkoch KN-C parcely číslo 2448/2 (97m2, zast. plocha), 2460/4 (115m2, zast. 

plocha), 2460/6 (1686m2, zast. plocha), 2461/1 (140m2, zast. plocha), 2461/5 (115m2, zast. plocha), 

2461/9 (1457m2, zast. plocha), 2461/12 (42m2, zast. plocha), 2461/14 (13m2, zast. plocha), 2446/282 

(4m2, orná pôda) – pozemky v okolí UVTOS a ÚVV, pozemok parcela číslo 1628/102 (6795m2, 

ostatná plocha) – pozemok na Piešťanskej ceste a parcely číslo 2564/2 (154m2, ostatná plocha), 

2574/3 (246m2, ostatná plocha), 2574/4 (734m2, orná pôda).   Uvedené pozemky sú v správe 

Slovenského pozemkového fondu. Mesto Leopoldov požiadalo Slovenský pozemkový fond 

o bezodplatný prevod pozemkov do vlastníctva Mesta Leopoldov. Prílohou k žiadosti je potrebné 

uznesenie Mestského zastupiteľstva, ktorým súhlasí s nadobudnutím daných pozemkov do 

vlastníctva Mesta. 

 

Podľa článok II. § 4 ods. 3 písmeno a) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vždy všetky zmluvné 

prevody nehnuteľného majetku (t.j. nadobúdanie a predaj), pokiaľ osobitný zákon neurčí inak. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame poslancom prijať uznesenie o nadobudnutí daných pozemkov do vlastníctva Mesta 

Leopoldov 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

1. Nadobudnutie pozemkov v k.ú. Leopoldov  KN-C parc. číslo 2448/2 (97m2, zast. plocha), 

parcela číslo 2460/4 (115m2, zast. plocha), parcela číslo 2460/6 (1686m2, zast. plocha), 

parcela číslo 2461/1 (140m2, zast. plocha), parcela číslo 2461/5 (115m2, zast. plocha), parcela 

číslo 2461/9 (1457m2, zast. plocha), parcela číslo 2461/12 (42m2, zast. plocha), parcela číslo 

2461/14 (13m2, zast. plocha), parcela číslo 2446/282 (4m2, orná pôda),  parcela číslo 

1628/102 (6795m2, ostatná plocha), parcela číslo 2564/2 (154m2, ostatná plocha), parcela 

číslo 2574/3 (246m2, ostatná plocha), parcela číslo 2574/4 (734m2, orná pôda) zapísaných na 

LV č. 1399 vo vlastníctve Slovenskej republiky-Slovenský pozemkový fond, bezodplatným 

prevodom do majetku mesta Leopoldov pre verejnoprospešnú stavbu – „Cyklotrasa 



Leopoldov-Červeník-Madunice -Koplotovce-Drahovce, premostenie cyklomostom cez Váh 

medzi katastrami Madunice – Koplotovce, SO 01.1 Kataster Leopoldov“ 

 


