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Kontrola prijatých uznesení  

z 28. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 02. 05. 2017 

 

 

C/28/2017 MZ schvaľuje 

 

2/ 
Na základe § 9a) ods. 9 a § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov schvaľuje spôsob prenechania do nájmu nehnuteľnosti: 

- budova murovaná, budova bufetu súpisné číslo 1380/33, ktorá sa skladá z barovej 

časti, časti na sedenie, skladu, WC pre personál, WC pre návštevníkov, 

- javisko s dvoma miestnosťami pre účinkujúcich/zázemí,  

- drevostavby – doplnková drevená konštrukcia – prístrešok k hlavnej stavbe bufetu, 

- parcela č. 498 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 155 m
2
 a parcela č. 

499 – ostatné plochy v celkovej výmere 2052 m
2
, nachádzajúce sa v katastrálnom 

území Leopoldov na LV č. 1200, 

verejnou obchodnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka. 

  

Plnenie:  Splnené  
Spôsob prenechania do nájmu nehnuteľností v zmysle uznesenia verejnou obchodnou 

súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka bol uskutočnený. 

 

3/ 
Na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov schvaľuje  podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

  

Plnenie:  Splnené 
Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnutelností v k.ú. Leopoldov – Spolková záhrada 

bola vyhlásená v zmysle uznesenia od 03.05.2017. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv sa 

začala dňa 04.05.2017 a končí sa 26.05.2017 o 12:00 hod. 

 

H/28/2017 MZ zriaďuje 
 

1/ 
Komisiu v zložení: 

 Ing. Róbert Gergič 

 JUDr. Milan Gavorník 

 Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

 Ing. arch. Matej Jančár 

 Mgr. Jozef Krilek 

 Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

 Bc. Zuzana Luhová 

 Mgr. Renáta Miklošová 

 Stanislav Piovarči 

 Mgr. Mgr. Lenka Slováková 

 Pavel Zlámala 

 s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž a Ing. Zuzanu Pelzlovú ako 

tajomníka tejto komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej 

a administratívnej stránke. 
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Plnenie:  Splnené 
Komisia bola zriadená, zasadať bude podľa dohody. 

 

 

 

V Leopoldove dňa  31.05.2017 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 13.06.2017         

 


