Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2015,
ktoré boli hodnotené ako splnené čiastočne alebo boli nesplnené.
---------------------------------------------------------MZ 40 zo dňa 9.12.2014
I/40/2014 MZ vyhovuje
Bod 1/
Protestu prokurátora proti VZN Mesta Leopoldov č. 86/2012 zo dňa 14. 5. 2012
podmienkach držania psov na území mesta Leopoldov

o niektorých

Vyhodnotenie:
Výpis uznesenia z MZ bol zaslaný prokurátorovi dňa 18.12.2014, VZN č. 86/2012
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Leopoldov je predložený na
dnešné zasadnutie na zrušenie a zároveň je predložený nový návrh VZN č. 103/2015 na
prerokovanie a schválenie.
Prokurátor v proteste uložil nasledovne:
že všetky zadovážené finančné prostriedky Mestom Leopoldov spojené s vydaním
evidenčnej známky psa /avšak nie náhradnej/ sú neoprávnené a preto bude potrebným tieto
financie obyvateľom mesta neodkladne vrátiť.
Výška neoprávnených financií predstavuje čiastku 174 €.
/ rok 2012 – 34 €, rok 2013 – 78 € a rok 2014 – 62 € /
O spôsobe oznámenia a vrátenia neoprávnených finančných prostriedkov vo výške 174 €
občanom bude MZ informované.

Vyhodnotenie: S p l n e n é
Dňa 28. 12. 2015 bola Okresnej prokuratúre Trnava zaslaná informácia o vrátení finančných
prostriedkov obyvateľom na základe protestu prokurátora. Mesto Leopoldov vrátilo finančné
prostriedky za vydanie prvotnej evidenčnej známky za psa všetkým obyvateľom, a to osobne
alebo bankovým prevodom a formou poštovej poukážky, o čom svedčili aj zaslané prílohy
(Zostava poplatníkov na podpis a Kópie podacích lístkov.

MZ 2 zo dňa 16.01.2015
C/2/2015 MZ schvaľuje
6/

a) Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Základná sanácia cestného mosta na TrulaskachLeopoldov“
s výškou celkových výdavkov na projekt 79.559,- EUR s DPH,
s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 79.559,- EUR s DPH,
s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom 5 %, to je 3.978,-EUR s DPH,
s požadovanou výškou dotácie 75.581,- EUR s DPH.
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b) Spôsob spolufinancovania projektu – vlastné zdroje (z rozpočtu mesta).


Predloženie žiadosti o NFP /nenávratný finančný príspevok/ s názvom „Základná sanácia
cestného mosta na Trulaskach- Leopoldov“ na Ministerstvo Kultúry bola podaná dňa
16.01.2015. Čakáme na rozhodnutie o schválení NFP, ktoré by malo byť rozhodnuté do
konca apríla 2015.
Opätovne prehodnotiť po doručení rozhodnutia o NFP .

Vyhodnotenie: S p l n e n é
Mesto získalo dotáciu v sume 32.000,- Eur na základnú sanáciu cestného mosta, peniaze v
celej sume prišli 31.08.2015. Práce boli zrealizované do výšky poskytnutej dotácie + povinné
spolufinancovanie – za rok 2015. Ostatné práce budú realizované v prvej polovici 2016. Na
MKSR bolo ku dňu 20.01. 2016 zaslané zúčtovanie poskytnutej dotácie.

MZ 3 zo dňa 23.02.2015
12/ a) Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu mesta
Leopoldov“
s výškou celkových výdavkov na projekt 4.680,- EUR s DPH,
s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 3.780,- EUR s DPH,
s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom 20 %, to je 756,-EUR s DPH,
s požadovanou výškou dotácie 3.024,- EUR s DPH.
b) Spôsob spolufinancovania projektu – vlastné zdroje (z rozpočtu mesta).

Žiadosť o NFP s názvom „Zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu mesta
Leopoldov“ bola zaslaná na Ministerstvo dopravy a výstavby regionálneho rozvoja
dňa 27.02.2015.
Rozhodnutie o poskytnutí NFP bude v priebehu mesiac máj 2015.

Vyhodnotenie: S p l n e n é
Mesto dostalo dotáciu na Územný plán mesta Leopoldov v sume 2.563,- Eur dňa 07.12.2015,
čo predstavuje 80 %, teda 2.563,20 Eur je dotácia a 20 % je spolufinancovanie mesta t.j. vo
výške 640,80 eur, celkom: 3.204,- Eur. Ministerstvu dopravy výstavby a reg. Rozvoja bolo ku
dňu 15. 11. 2015 zaslané zúčtovanie poskytnutej dotácie.
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MZ 4 zo dňa 24.03.2015
C/4/2015 MZ schvaľuje
3/ Žiadosť o dotáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu
Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. 12. 2005 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva financií SR na rok 2015 vo výške 13.500,- eur na rekonštrukciu
areálu MTK Leopoldov a spoluúčasť mesta na projekte vo výške 50.000,- eur.

Žiadosť o dotáciu na MF SR na rekonštrukciu areálu MTK Leopoldov vo výške
13.500 € a spoluúčasť mesta na projekte vo výške 50.000,-€ bola zaslaná na
Ministerstvo financií dňa 29.03.2015.
Rozhodnutie o poskytnutí dotácie - NFP bude v priebehu mesiac jún 2015.

Vyhodnotenie: S p l n e n é čiastočne
Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu areálu MTK Leopoldov nebola doposiaľ vybavená.
Oficiálny list o nepodporení mesto neobdržalo, avšak v prípade podporenia by mesto obdržalo
zmluvu.

MZ 5 zo dňa 27.04.2015
N/5/2015 MZ odporúča
1/ Primátorke mesta rokovať so spoločnosťami Slovenské liehovary a likérky, a. s., Enviral,
a. s. a Meroco, a. s. o podmienkach údržby cestnej komunikácie a mostného objektu po ich kúpe
od TTSK a následné prerokovanie zámeru odkúpenia časti cesty č. II/513 v dĺžke 0,993 km
a mostného objektu ev. č. 003 ID M9476 od TTSK na niektorom z nasledujúcich zasadnutí MZ.

Primátorka mesta rokovala so spoločnosťami o podmienkach údržby cestnej komunikácie
a mostného objektu na základe uznesenia s tým, aby do 15.05.2015 predložili návrh zmluvy.
Spoločnosti požiadali o predĺženie termínu predloženia návrhu tak, aby tento mohol byť
predložený na nasledujúcom júnovom zasadnutí MZ.

Vyhodnotenie: V p l n e n í
Uznesenie je v sledovaní.
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MZ 6 zo dňa 25.05.2015
C/6/2015 MZ schvaľuje
4/ Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016 – 2022.

Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016 – 2022 bol
poslancami MZ schválený. Samotný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Leopoldov bude spracovaný a schválený do 31. 12. 2015.

Vyhodnotenie: V p l n e n í
Uznesením č. C/12/2015/12 zo dňa 07. 12. 2015: MZ schválilo Návrh Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016-2022.
5/ Odpredaj pozemku pod garážou na Moyzesovej ulici s prideleným súpisným číslom 1359 –
dielu č. 1 o výmere 6 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 042/2015 zo dňa 24. 04. 2015 od
pozemku KN-E parc. č. 483/105 o celkovej výmere 434 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
zapísaného na LV č. 1200 Petrovi Talianovi a manž. Júlii Talianovej, rod Poláčkovej, trvale
bytom Hlohovec, Hlohová 34/8, za cenu 10,- eur/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 Petrovi Talianovi a manž. Júlii Talianovej, rod
Poláčkovej, trvale bytom Hlohovec, Hlohová 34/8, bola vyhotovená a podpísaná dňa 02. 06.
2015, zverejnená bola 02. 06. 2015, úhrada vo výške 60 € bola uhradená v hotovosti dňa 02.
06. 2015, vklad na kataster podal kupujúci.

Vyhodnotenie: S p l n e n é
Právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností: dňa 02.07.2015

MZ 7 zo dňa 26.06.2015
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
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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.

Vyhodnotenie: S p l n e n é
Právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností: dňa 11. 08. 2015
5/ 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 Trnava, pozemkový a lesný odbor rozhodne podľa § 8 zákona č.
330/1991 Zb. o povolení jednoduchých pozemkových úprav.
Vyhodnotenie: S p l n e n é
Dňa 27. 11. 2015 bolo Mestu Leopoldov doručené Rozhodnutie Okresného úradu Trnava,
pozemkový a lesný odbor o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových
úprav v k.ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu.
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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.

Vyhodnotenie: S p l n e n é
Dotácia zo strany Envirometálneho fondu na činnosť Sanácia miesta s nezákonne
umiestneným odpadom v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. nebola podporená.
Oficiálny list o nepodporení mesto neobdržalo a ani nie je uvedené medzi úspešnými
žiadateľmi na webových stránkach poskytovateľa.
9/ Vecné bremeno na pozemkoch reg. „E“ katastra nehnuteľností:
parc. č. 83/1 – orná pôda (celková výmera 2 233 m2),
parc. č. 83/5 – ostatné plochy (celková výmera 789 m2),
parc. č. 83/6 – ostatné plochy (celková výmera 464 m2),
parc. č. 245 – ostatné plochy (celková výmera 24 620 m2),
parc. č. 247 – ostatné plochy (celková výmera 1 532 m2),
parc. č. 1616/102 – Zastavané plochy a nádvoria (celková výmera 6 840 m2),
parc. č. 1627 - Ostatné plochy (celková výmera 1 680 m2),
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;
- 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:
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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.

Vyhodnotenie: S p l n e n é
Právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností: dňa 08.09. 2015

MZ 9 zo dňa 07.09.2015
C/9/2015 MZ schvaľuje
8/ Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s Petrom Galovičom a manž. Danou
Galovičovou rod. Galbičkovou, trvale bytom Leopoldov, Gojdičova 1136/36, predmetom ktorej
bude uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – k dielu č. 1 o
výmere 5 m2, odčlenenému geometrickým plánom č. 060/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od pozemku
KN-E parc. č. 487/103 o celkovej výmere 366 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
zapísanému na LV č. 1200 vo vlastníctve Mesta Leopoldov. Uzatvorenie kúpnej zmluvy bude
podmienené zlegalizovaním garáže samostatne stojacej na predmetnom pozemku a predložením
listu vlastníctva k nehnuteľnosti - samostatne stojacej garáži.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Petrom Galovičom a manž. Danou Galovičovou rod.
Galbičkovou, trvale bytom Leopoldov, Gojdičova 1136/36 bola podpísaná zmluvnými
stranami dňa 12. 11. 2015.

Vyhodnotenie: S p l n e n é čiastočne
Samotná KZ bude predložená MZ na schválenie po doručení dodatočného stavebného
povolenia a LV na nehnuteľnosť od kupujúcich.
N/9/2015 MZ odporúča
1/ Primátorke mesta pripraviť návrh zmeny dopravného značenia so zákazom vjazdu nákladných
vozidiel nad 3,5 t na území mesta Leopoldov.

Uznesenie má odporúčací charakter, primátorka mesta zatiaľ nevydala pokyny na
zabezpečenie návrhu zmeny dopravného značenia vo veci nákladných vozidiel nad 3,5 t.
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Uznesenie bude prehodnotené na nasledujúcom zasadnutí MZ.

Vyhodnotenie: V p l n e n í
Uznesenie je v sledovaní.

MZ 10 zo dňa 05.10.2015
C/10/2015 MZ schvaľuje
5/ Odpredaj pozemku pod garážou na Moyzesovej ulici s prideleným súpisným číslom 1368, a to
dielu č. 3 o výmere 4 m2, odčleneného od parcely č. 485/5 registra E o celkovej výmere 190 m2
vo vlastníctve Mesta Leopoldov, druh pozemku: chmeľnice, zapísaného na LV č. 1200 a dielu č.
1 o výmere 1 m2 odčleneného od parcely č. 484/5 registra E o celkovej výmere 582 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 1200 Petrovi Šiatkovskému a manž.
Adriane Šiatkovskej, trvale bytom Leopoldov, Hurbanova 34, 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 50 eur.

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzatvorená podľa § 588 a
nasledujúceho Občianskeho zákonníka medzi Mestom Leopoldov a ako predávajúcim a
Petrom Šiatkovským a Adrianu Šiatkovskou ako kupujúcimi, bola uzatvorená dňa
07.10.2015. V rovnaký deň bola aj zverejnená. Úhrada dohodnutej sumy sa uskutočnila
09.10.2015 v hotovosti. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti podali kupujúci.

Vyhodnotenie: S p l n e n é
Právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností: 25. 11. 2015

6/ Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s p. Milošom Baranom trvale bytom Hlohovec,
Podzámska 29, predmetom ktorej bude uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na prevod
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – k dielu č. 1 o výmere 5 m2, odčlenenému geometrickým
plánom č. 026/2015 zo dňa 20. 08. 2015 od pozemku KN-E parc. č. 483/107 o celkovej výmere
427 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísanému na LV č. 1200 vo vlastníctve Mesta
Leopoldov. Uzatvorenie kúpnej zmluvy bude podmienené zlegalizovaním garáže samostatne
stojacej na predmetnom pozemku.

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi budúcim predávajúcim – Mestom
Leopoldov a budúcim kupujúcim – Milošom Baranom, bola uzatvorená dňa 08. 10. 2015.

Vyhodnotenie: S p l n e n é
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Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 23. 11. 2015.
7/ V zmysle § 9a ods. (9) písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v zmysle § 13 ods. (3) a
ods. (6) písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a majetkom
štátu, ktorý mesto užíva, zámer prenechať do nájmu majetok mesta – časť pozemku KN-C č.
1212/1 v k.ú. Leopoldov o výmere 140 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi
Detské opatrovateľské centrum Slniečko s.r.o. so sídlom Červeník, Sládkovičova 32/80 za
účelom zriadenia oplotenia.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Časť pozemku KN-C č. 1212/1 v k.ú. Leopoldov
tvorí priľahlú časť k budove detského opatrovateľského centra na ulici 1. mája 109 v Leopoldove
a Mesto Leopoldov ju momentálne nevyužíva. Zriadenie oplotenia súkromných detských jasiel je
nevyhnutné z hygienických dôvodov a z dôvodu bezpečného pobytu detí vonku. Nutnosť
oplotenia nezastavaného pozemku predškolského zariadenia a prevádzkarne pre starostlivosť o
deti predškolského veku upravuje § 2 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 527/2007 o
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Zámer prenechať do nájmu majetok mesta – časť pozemku KN-C č. 1212/1 v k.ú.
Leopoldov o výmere 140 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Detské
opatrovateľské centrum Slniečko s.r.o. so sídlom Červeník, Sládkovičova 32/80 za účelom
zriadenia oplotenia bol zverejnený dňa 07. 10. 2015 na webovom sídle mesta a na úradnej
tabuli mesta.

Vyhodnotenie: S p l n e n é
Prenájom bol zrelizovaný na základe uzn.č. C/11/2015/MZ , nájomná zmluva bola
podpísaná a zverejnená dňa 19.11.2015, nájomné bolo uhradené.
8/ Účasť Mesta Leopoldov v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania a súhlasí so spolufinancovaním 5 %
v maximálnej výške 8.084,- EUR z oprávnených nákladov v rozpočte Mesta na rok 2016. Projekt
bude financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z operačného programu
Kvalita životného prostredia (ďalej OP KŽP), prioritná os 1 aktivita B. Nenávratný finančný
príspevok z OP KŽP je vo výške 95 % z ceny projektu.

Finančné prostriedky na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou
domáceho kompostovania sú zapracované do rozpočtu mesta Leopoldov pre rok 2016.

Vyhodnotenie: V p l n e n í
Uznesenie je v sledovaní.
Časť finančných prostriedkov bola zahrnutá do rozpočtu mesta na rok 2016 nasledovne:
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Pol. č. 5.9.

Verejné obstaranie

Pol .č. 5.10. Vypracovanie PD

1 000,- €
2 000,- €

Hodnotiť:
zadanie VO , vypracovanie PD a zaslanie žiadosti o NFP do mikroregiónu PARADAJS

MZ 11 zo dňa 12.11.2015
C/11/2015 MZ schvaľuje
4/ V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Leopoldov a s majetkom
štátu, ktorý mesto užíva, Čl. II., § 4, bod 3. písmeno a), zmluvný prevod nehnuteľného majetku
„Časť stavby „Obytný komplex NOVOPOLD, SO 5.01 – Predĺženie verejného vodovodu a SO
5.02 – Splašková kanalizácia“ od predávajúceho NOVOSEDLÍK Real s.r.o., Chotárna 41, 949 01
Nitra za kúpnu cenu 1,- €.

P. Novosedlíkovi bol zaslaný list dňa 19.11.2015 na zmluvný prevod nehnuteľného majetku
v zmysle uznesenia, čo má za následok splnenie uznesenia v bode 5.
P. Novosedlík nesúhlasil s cenou za 1,- a navrhol 1 000,- €

Vyhodnotenie: S p l n e n é čiastočne
P. Novosedlík súhlasil s cenou za 1 €. Prebiehajú rokovania s Tavosom ohľadom
podpísania Zmluvy o prevádzke vodovodu a kanalizácie.
5/ Prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku mesta SO 5.01 – Predĺženie verejného vodovodu
a SO 5.02 Splašková kanalizácia na ulici Emila Pauloviča a Jána Simonidesa v Leopoldove
spoločnosťou TAVOS, a. s., zmluvou o prevádzkovaní na dobu neurčitú za podmienok určených
v zmluve.

Prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku mesta SO 5.01 – Predĺženie verejného
vodovodu a SO 5.02 Splašková kanalizácia na ulici Emila Pauloviča a Jána Simonidesa v
Leopoldove spoločnosťou TAVOS, a. s. je možné zrealizovať vtedy, ak bude uzatvorená
zmluva na odkúpenie nehnuteľného majetku od p. Novosedlíka, viď uznesenie pod bodom
4.
Odpoveď od p. Novosedlíka bola doručená 27.11.2015, nesúhlas s kúpnou cenou za 1,- € ,
jeho návrh je 1 000,- €

Vyhodnotenie: S p l n e n é čiastočne
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P. Novosedlík súhlasil s cenou za 1 €. Prebiehajú rokovania s Tavosom ohľadom
podpísania Zmluvy o prevádzke vodovodu a kanalizácie.
6/ V súvislosti so zabezpečením zvýšenej bezpečnosti chodcov v cestnej premávke,
prostredníctvom zriadenia verejnoprospešnej stavby – chodník pri ceste III/5132, od Ul. E.
Pauloviča (lokalita Novopold) s ukončením pri ceste II/513 odkúpenie pozemku parc. č. 2655/11
(reg. C) o výmere 180 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 063/2015 zo dňa 28. 07. 2015
od parcely registra E č. 2-2612/2, k.ú. Leopoldov, odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č.
2655/12 (reg. C) o výmere 1 m2, parc. č. 2655/13 (reg. C) o výmere 27 m2 a parc. č. 2655/14
(reg. C) o výmere 100 m2, odčlenených geometrickým plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015
za cenu 6 eur/m2.

Spoločnosť Vrlák, s.r.o. spracuje podľa objednávky Mesta Leopoldov č. 274 (so znením:
Objednávame si u Vás vysporiadanie pozemkov pod stavbou - Zriadenie chodníka pri ceste
III/5132 v k.ú. Leopoldov.) návrh kúpnej zmluvy so všetkými vlastníkmi.

Vyhodnotenie: S p l n e n é čiastočne
Návrh kúpnej zmluvy bol spracovaný, prebiehajú jednania so všetkými vlastníkmi pozemkov
pod predmetnou stavbou.
Uznesenie bude opätovne prehodnotené , či došlo k podpísaniu kúpnej zmluvy.
N/11/2015 MZ odporúča
1/ Primátorke mesta viesť rokovania so spoločnosťou TAVOS, a. s. Piešťany o navýšení
základného imania akciovej spoločnosti peňažným vkladom Mesta Leopoldov v súlade so
Zmluvou o poskytnutí akcií akciovej spoločnosti prostredníctvom zvýšenia základného imania
akciovej spoločnosti peňažným vkladom.

Primátorka mesta má dohodnuté stretnutie s generálnym riaditeľom TAVOSu, a.s.
Piešťany dňa 26.11.2015. Výsledok z rokovania podá na MZ dňa 7.12.2015.
Stretnutie bolo naplánované dňa 9.12.2015.

Vyhodnotenie: V p l n e n í
Pani primátorka bude poslancov MZ dňa 15.02.2016 informovať o výsledkoch zo stretnutia zo
dňa 9.12.2015.
Uznesenie je v sledovaní.
V Leopoldove 05.02.2016

Vypracovala: Ing. Trnková MZ dňa 15.02.2016
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