Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za I. polrok 2016,
ktoré boli hodnotené ako splnené čiastočne alebo boli nesplnené.
---------------------------------------------------------MZ 13 dňa 15.02.2016
C/13/2016 MZ schvaľuje

5/
Neupotrebiteľnosť a vyradenie nasledovného hnuteľného majetku Mesta Leopoldov:
a) Požiarna zbrojnica
OC 761,02 eur ZC
0 eur
i.č. 01395 kosa rot.STIGA TURBO 53
OC
418,14 eur
ZC
0 eur
i.č. 01471 hadica B-75 20 m
OC
107,45 eur
ZC
0 eur
i.č. 01472 hadica B-75 20 m
OC
107,45 eur
ZC
0 eur
i.č. 01473 hadica C-52 20 m
OC
63,99 eur
ZC
0 eur
i.č. 01474 hadica C-52 20 m
OC
63,99 eur
ZC
0 eur
i.č. 1500 požiarne auto KAROSA
OC 0,00 eur
ZC
0 eur

Splnené čiastočne:
Hnuteľný majetok bol vyradený z evidencie majetku dňa 26.02.2016. Všetok majetok bol
zlikvidovaný do zberného dvora okrem hasičského auta, na ktoré sa pripravuje kúpnopredajná
zmluva.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Splnené :
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci (podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka) bola so spoločnosťou Dobráci s.r.o., Vajnorská 54/46, 831 03
Bratislava uzavretá dňa 29. 03. 2016. Dňa 29. 03. 2016 bola zverejnená. Kúpna
cena vo výške 4 500 eur bola kupujúcim zaplatená k prvému dňu účinnosti
zmluvy (tj. 30. 03. 2016).

8/
Odpredaj pozemku pod garážou – dielu č. 1 o výmere 5 m2, odčleneného 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, zapísaného na LV č. 1200 p. Milošovi
Baranovi, trvale bytom Hlohovec, Podzámska 29, 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.

Splnené čiastočne:
Kúpna zmluva na odpredaj pozemku pod garážou Milošovi Baranovi, trvale bytom Hlohovec,
Podzámska 29 bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 18. 02. 2016, zverejnená na webovej
stránke mesta bola dňa 18. 02. 2016. Kúpna suma vo výške 50 eur bola uhradená v hotovosti dňa 19.
02. 2016. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 19. 02. 2016 kupujúcim, ktorý
uhradil správny poplatok.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Splnené :
Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor vydal rozhodnutie o povolení vkladu
dňa 21. 03. 2016 a týmto dňom nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť. Právne
účinky vkladu nastali dňa 21. 03. 2016.

9/
Odpredaj pozemku pod garážou – dielu č. 1 o výmere 5 m2, odčleneného 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, zapísaného na LV č. 1200
Petrovi Galovičovi a manželke Dane Galovičovej, rod. Galbičkovej, trvale bytom Gojdičova
1136/36, Leopoldov, 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.


Splnené čiastočne:
Kúpna zmluva na odpredaj pozemku pod garážou Petrovi Galovičovi a manželke Dane
Galovičovej, rod. Galbičkovej, trvale bytom Gojdičova 1136/36, Leopoldov bola oboma zmluvnými
stranami podpísaná dňa 18. 02. 2016, zverejnená na webovej stránke mesta bola dňa 18. 02. 2016.
Kúpna suma vo výške 50 eur bola uhradená v bankovým prevodom dňa 29. 02. 2016. Návrh na
vklad do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 01. 03. 2016 kupujúcimi, ktorí uhradili správny
poplatok.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Splnené :
Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor vydal rozhodnutie o povolení vkladu
dňa 01. 07. 2016 a týmto dňom nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť. Právne
účinky vkladu nastali dňa 01. 07. 2016.
10/
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v zmysle § 8 ods. (4)
písm. e) a ods. (5) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s
majetkom štátu, ktorý mesto užíva predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, a to novovzniknutej parcely KN-C parc. č. 1570 o celkovej výmere 71 m2, ktorá
vznikla na základe geometrického plánu č. 68/2015 zo dňa 10. 11. 2015 odčlenením:
- od pozemku parc. č. KN-E 467/104 (druh pozemku: orná pôda) vo výmere 9 m2,
- od pozemku parc. č. KN-E 466/103 (druh pozemku: orná pôda) vo výmere 48 m2,
- od pozemku parc. č. KN-E 465/106 (druh pozemku: orná pôda) vo výmere 14 m2,
žiadateľom Štefanovi Šemelákovi a Jarmile Šemelákovej, rod. Baďurovej (manželia
v BSM), trvale bytom Leopoldov, Sládkovičova 979/16, za cenu 16,60 eur/m2. Uvedená
cena bola stanovená v nadväznosti na ods. 2 Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva, ktoré
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove dňa 22. 06. 2012 nariadením č.
N/15/2012/1. Celková predajná cena predstavuje 1 178,60 eur.

Splnené čiastočne:
Kúpna zmluva na odpredaj pozemku Štefanovi Šemelákovi a Jarmile Šemelákovej, rod.
Baďurovej, trvale bytom Sládkovičova 979/16, Leopoldov bola oboma zmluvnými stranami
podpísaná dňa 18. 02. 2016, zverejnená na webovej stránke mesta bola dňa 22. 02. 2016. Kúpna
suma vo výške 1 178,60 eur bola uhradená v hotovosti dňa 22. 02. 2016. Návrh na vklad do
katastra nehnuteľností bol podaný dňa 25. 02. 2016 predávajúcim, pričom kupujúcimi uhradili
správny poplatok.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Splnené :
Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor vydal rozhodnutie o povolení vkladu
dňa 18. 03. 2016 a týmto dňom nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť. Právne
účinky vkladu nastali dňa 18. 03. 2016.

11/
Prenajatie majetku mesta – častí nebytových priestorov v suteréne bytového domu na
Štúrovej ulici č. 436/38 v Leopoldove (chodba, malý sklad a sociálne zariadenie) o výmere
42,12 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Slovenské elektrárne, a.s., so
sídlom Bratislava, Mlynské nivy 47, na 3 roky s možnosťou ďalšieho predĺženia za účelom
zabezpečenia spoľahlivej a bezpečnej prevádzky odovzdávajúcej stanice tepla umiestnenej v
nebytovom priestore bytového domu na Štúrovej ulici č. 436/38 v Leopoldove za cenu 18,26
eur/m2/rok. Celková suma ročného nájomného predstavuje 769,11 eur.
Uvedená cena bola stanovená v nadväznosti na § 9a ods. (9) písm. c) zákona č. 138/1991 o
majetku obcí v znení neskorších predpisov 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, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove dňa 22. 06. 2012 nariadením č.
N/15/2012/1.

Splnené čiastočne:
Nájomnú zmluvu o prenajatí majetku mesta – častí nebytových priestorov v suteréne bytového
domu na Štúrovej ulici č. 436/38 v Leopoldove so Slovenskými elektrárňami, a.s., so sídlom
Bratislava, Mlynské nivy 47 spracovávajú Slovenské elektrárne.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Splnené :
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov (zo dňa 10. 03.
2010) bol podpísaný dňa 13. 06. 2016, zverejnený dňa 28. 06. 2016.

15/
Odkúpenie nasledovných pozemkových nehnuteľností pod Základnou školou, Námestie sv.
Ignáca 31, Leopoldov:
pozemok KN-C parc. č. 132/5, o výmere 472 m2, druh pozemku: zastavané plochy,
pozemok KN-C parc. č. 133/6, o výmere 854 m2, druh pozemku: zastavané plochy,
pozemok KN-C parc. č. 135/2 o výmere 47 m2, druh pozemku: zastavané plochy,
pozemok KN-C parc. č. 1624/6 o výmere 144 m2, druh pozemku: zastavané plochy,
ktoré vznikli geometrickým plánom č. 1-10/2016 na oddelenie pozemkov p. č. 132/4-6;
133/5-7; 135/1,2; 133/6; 1624/6 a majetkoprávne usporiadanie p. č. 132/5; 133/6; 135/2;
1624/6 zo dňa 20. 01. 2016, od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Ignáca z Loyoly
Leopoldov, Námestie sv. Ignáca 23/46, Leopoldov, za cenu 18,58 eur/m2. Celková kúpna
cena predstavuje 28 185,86 eur.

Splnené čiastočne:
Zmluva na odkúpenie pozemkových nehnuteľností pod Základnou školou, Námestie sv. Ignáca 31,
Leopoldov bola podpísaná dňa 02. 03. 2016 oboma zmluvnými stranami, dňa 02. 03. 2016 bola
schválená Rímskokatolíckou cirkvou Trnavskou arcidiecézou. Návrh na vklad podalo Mesto
Leopoldov dňa 03. 03. 2016, ktoré uhradilo tiež správny poplatok.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Splnené :
Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor vydal rozhodnutie o povolení vkladu
dňa 29. 03. 2016 a týmto dňom nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť. Právne
účinky vkladu nastali dňa 29. 03. 2016.

MZ 15 dňa 29.04.2016
D/15/2016 MZ ukladá
1/
Označiť textovú časť čistopisu Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta, hlavné
výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou.


Splnené čiastočne:
Pred splnením horeuvedeného uznesenia je povinnosť zverejniť najskôr VZN 111/2016 na 15 dní
a záväzná časť územného plánu na 30 dní, následne bude môcť byť zrealizované označenie textovej
časti čistopisu Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta.
Uznesenie bude prehodnotené.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Splnené :
Čistopis (záväzná časť – textová a hlavné výkresy) Zmien a doplnkov 02/2014
Územného plánu mesta boli označené schvaľovacou doložkou a podpísané
primátorkou mesta.

2/
Vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov Registračný
list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR.

Splnené čiastočne:
Pred splnením horeuvedeného uznesenia je povinnosť zverejniť najskôr VZN 111/2016 na 15 dní
a záväzná časť územného plánu na 30 dní, následne bude môcť byť vyhotovený Registračný list
o obsahu Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov a spolu s kópiou uznesenia o
schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Uznesenie bude prehodnotené.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Splnené :
Registračný list bol vystavený a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručený na
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ( podľa poštovej
návratky - prevzaté 18. 07. 2016).

3/
Zabezpečiť uloženie čistopisov Zmien a doplnkov 02/2014 územného plánu mesta Leopoldov na
Mestskom úrade Leopoldov, na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný stavebný úrad v Hlohovci).

Splnené čiastočne:
Pred splnením horeuvedeného uznesenia je povinnosť zverejniť najskôr VZN 111/2016 na 15 dní
a záväzná časť územného plánu na 30 dní, následne bude môcť byť zrealizované uloženie čistopisov
Zmien a doplnkov 02/2014 územného plánu mesta Leopoldov na Mestskom úrade Leopoldov, na
Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a na
stavebnom úrade (Spoločný stavebný úrad v Hlohovci).
Uznesenie bude prehodnotené.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Splnené :
Bolo zabezpečené uloženie čistopisov Zmien a doplnkov 02/2014 územného plánu
mesta Leopoldov na Mestskom úrade Leopoldov, na Okresnom úrade Trnava,
odbor výstavby a bytovej politiky., a oddelení územného plánovania (podľa
poštovej návratky - prevzaté 19. 07. 2016) a na stavebnom úrade, ktorým je
Spoločný obecný úrad v Hlohovci (osobným doručením prevzaté 19. 07. 2016).

MZ 16 dňa 30.05.2016
C/16/2016 MZ schvaľuje

4/
Presťahovanie mestskej knižnice do budovy na Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove a zriadenie jednej
triedy v Materskej škole v Leopoldove.

Priebežné plnené:
Uznesenie o presťahovaní mestskej knižnice do budovy na Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove a zriadenie
jednej triedy v Materskej škole v Leopoldove bolo zaslané p. riaditeľke MŠ.
Pripravuje sa oprava priestorov budovy na Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove tak, aby bolo možné
presťahovať mestskú knižnicu.
Uznesenie bude prehodnotené.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Priebežné plnenie :
Presťahovanie mestskej knižnice do budovy na Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove
bolo zrealizované, oficiálne otvorenie bude po vyčerpaní dovolenky dňa
15.08.2016 .
Zriadenie jednej triedy v MŠ sa realizuje: nábytok je objednaný, zakúpené sú
lehátka, hračky a koberce, maľovanie priestorov je naplánované na 15.08.2016.
Otvorenie triedy pre 23 žiakov bude dňa 05.09.2016.

5/
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 nasledujúcich nehnuteľností za cenu 6
eur/m2:
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 od predávajúceho Richarda Urminského, rod. Urminského trvale bytom
Hlohovec, Čsl. Armády 33,
pozemku parc. č. 2655/12 (reg. C) o výmere 1 m2 novovytvoreného geometrickým
plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Buchtová Mariana, rod.
Vančová, trvale bytom Leopoldov, Hviezdoslavova 803/20 (Opatrovníčkou je Renáta
Krištofiaková, rod. Buchtová trvale bytom Leopoldov, Hviezdoslavova 803/20; v
spoluvlastníckom podiele 30/720), Gergič Anton, rod. Gergič, trvale bytom Leopoldov,
Piešťanská 575/14 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), MUDr. Gergič Jaroslav, rod.
Gergič, trvale bytom Kocbeře 139 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Gergič Miroslav,
rod. Gergič, trvale bytom Leopoldov, Nádražná 482/8 (v spoluvlastníckom podiele
8/60), Hojstrič Jozef, rod. Hojstrič, trvale bytom Limbach, Mlynské pole 15/525 (v
spoluvlastníckom podiele 1/60), Husárová Kamila, rod. Vachanová, trvale bytom
Červeník, Sládkovičova 71/14 (v spoluvlastníckom podiele 90/720), Jindrová Andrea,
rod. Vančová, trvale bytom Kladno, Vodárenská 2715 (v spoluvlastníckom podiele
15/720), Kočišová Yvona, rod. Vančová, trvale bytom Jakubčovice nad Odrou, Potoční
80 (v spoluvlastníckom podiele 15/720), Sedmáková Michaela, rod. Fukalová, trvale
bytom Banská Bystrica, Slnečná 3801/1 (v spoluvlastníckom podiele 1/60), Tomová
Eulália, rod. Gergičová, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská cesta 574/12 (v
spoluvlastníckom podiele 1/120), Vančo Milan, rod. Vančo, trvale bytom Červeník,
Osloboditeľov 98/33 (v spoluvlastníckom podiele 30/720), Ing. Vanková Ingrid, rod.
Gergičová, trvale bytom Hlohovec, Závalie 1333/11A (v spoluvlastníckom podiele
1/120),
pozemku parc. č. 2655/13 (reg. C) o výmere 27 m2 novovytvoreného
geometrickým plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Gergič Anton,
rod. Gergič, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská 575/14 (v spoluvlastníckom podiele

1/120), MUDr. Gergič Jaroslav, rod. Gergič, trvale bytom Kocbeře 139 (v
spoluvlastníckom podiele 1/120), Gergič Miroslav, rod. Gergič, trvale bytom Leopoldov,
Nádražná 482/8 (v spoluvlastníckom podiele 8/60), Hojstrič Jozef, rod. Hojstrič, trvale
bytom Limbach, Mlynské pole 15/525 (v spoluvlastníckom podiele 1/60), Kováčiková
Alžbeta, rod. Piovarčiová, trvale bytom Leopoldov, Hollého 623/22 (v spoluvlastníckom
podiele 15/120), Kubičková Michaela, rod. Piovarčiová, trvale bytom Leopoldov,
Hollého 621/18 (v spoluvlastníckom podiele 15/120), Sedmáková Michaela, rod.
Fukalová, trvale bytom Banská Bystrica, Slnečná 3801/1 (v spoluvlastníckom podiele
1/60), Tomová Eulália, rod. Gergičová, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská cesta
574/12 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Ing. Vanková Ingrid, rod. Gergičová, trvale
bytom Hlohovec, Závalie 1333/11A (v spoluvlastníckom podiele 1/120),
pozemok parc. č. 2655/14 (reg. C) o výmere 100 m2 novovytvorený
geometrickým plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Benko
Ľubomír, rod. Benko, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1010/7 (v spoluvlastníckom
podiele 2/5), Benko Ľubomír, rod. Benko a Benková Mária, rod. Hlavnová (manželia v
BSM), trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1010/7 (v spoluvlastníckom podiele 1/15),
Harsányiová Emília Mgr., rod. Oborilová, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská cesta
571/6 (v spoluvlastníckom podiele 4/90), Kaiserová Ľubica, rod. Kaiserová, trvale
bytom Leopoldov, Hollého 635/29 (v spoluvlastníckom podiele 1/15), Kopajová Mária,
rod. Vinklerová, trvale bytom Leopoldov, Murgašova 330/57 (v spoluvlastníckom
podiele 1/120), Oboril Karol, rod. Oboril, trvale bytom Leopoldov, Bernolákova 132/12
(v spoluvlastníckom podiele 2/45), Spálová Magdaléna, rod. Winklerová, trvale bytom
Leopoldov, Hurbanova 202/10 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), MVDr. Šnircová
Oľga, rod. Švikruhová, trvale bytom Nitra – Staré Mesto, Námestie Jána Pavla II 1008/1
(v spoluvlastníckom podiele 1/35), Švikruha Ladislav, rod. Švikruha, trvale bytom
Leopoldov, Murgašova 21/312 (v spoluvlastníckom podiele 3/35), Švikruhová Gabriela,
rod. Kučerová, trvale bytom Nitra – Chrenová, Tríbečská 9/659 (v spoluvlastníckom
podiele 1/35), Vinkler Marián, rod. Vinkler, trvale bytom Leopoldov, Záhradnícka 723/5
(v spoluvlastníckom podiele 1/120), Winkler Julián, rod. Winkler, trvale bytom
Leopoldov, Záhradnícka 721/9 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Winkler Karol, rod.
Winkler, trvale bytom Hlohovec, Hurbanova 644/50 (v spoluvlastníckom podiele 1/120),
Winkler Pavol, rod. Winkler, trvale bytom Leopoldov, Záhradnícka 722/7 (v
spoluvlastníckom podiele 1/120), Zacharová Júlia, rod. Vinklerová, trvale bytom
Leopoldov, Hlohovecká cesta 100/10 (v spoluvlastníckom podiele 1/60).

Priebežné plnené:
Kúpna zmluva na odkúpenie nehnuteľností – pozemkov za cenu 6 eur/m2 v zmysle uznesenia bola
vyhotovená. V súčasnosti prebieha podpisovanie KZ zo strany predávajúcich.
Uznesenie bude prehodnotené.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Priebežné plnenie :
V súčasnosti prebieha podpisovanie KZ zo strany predávajúcich.

6/
V zmysle § 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zmenu zmluvy o spoločnom
obecnom úrade v znení dodatku č. 9 zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu s účinnosťou
od 1. 7. 2016.

Priebežné plnené:
Stretnutie starostov je naplánované v 23. týždni za účelom podpísania Dodatku č. 9 zmluvy o
zriadení spoločného obecného úradu s účinnosťou od 1. 7. 2016.
Uznesenie bude prehodnotené.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Splnené :
Dodatok č. 9 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu bol podpísaný
všetkými účastníkmi dodatku dňa 30. 06. 2016.

11/
Zmluvné ustanovenie Dohody o splátkovom kalendári medzi Trnavskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s. a Mestom Leopoldov, ktoré určuje Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
splatenie finančných prostriedkov vo výške 276 108,29 eur Mestu Leopoldov v štvrťročných
splátkach počas obdobia štyroch rokov, pričom prvá splátka bude realizovaná do desiateho dňa
nasledujúceho mesiaca po dátume podpísania dohody a každá ďalšia po uplynutí troch mesiacov
do desiateho dňa ďalšieho mesiaca až do úplného zaplatenia. Predmetné finančné prostriedky boli
poskytnuté Mestom Leopoldov Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na základe Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku uzatvorenej dňa 02. 06. 2009 na realizáciu
projektu „Kanalizácia Leopoldov a Červeník“ .

Priebežné plnené:
Mesto Leopoldov čaká na zaslanie Dohody o splátkovom kalendári medzi Trnavskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s. a Mestom Leopoldov.
Uznesenie bude prehodnotené.

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Priebežné plnenie :
Mesto Leopoldov čaká na zaslanie Dohody o splátkovom kalendári medzi
Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. a Mestom Leopoldov.

MZ 18 dňa 28.06.2016
C/18/2016 MZ schvaľuje

5/
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom, vyhlasovateľ: Eviromentálny fond. Celkové náklady na projekt sú 74.000,- eur, výška
dotácie je 70.000,- eur, spoluúčasť je 4.000,- eur.

Vyhodnotenie k 30.06.2016


Priebežné plnenie:
Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom, vyhlasovateľ: Eviromentálny fond. Celkové náklady na
projekt sú 74.000,- eur, výška dotácie je 70.000,- eur, spoluúčasť je 4.000,- eur
bola podaná dňa 29.07.2016 na Enviromentálny fond, Martinská 49, 821 05
Bratislava.

V Leopoldove dňa 05.08. 2016
Vypracovala: Ing. Trnková, MZ dňa 15.08.2016

