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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2018 

k 20.08.2018, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 
 

  

MZ 35  zo dňa 22.01.2018 
 

 

C/35/2018 MZ schvaľuje 
 

8/ 
Nadobudnutie pozemkov v k.ú. Leopoldov  KN-C parc. číslo 1655/1 (1209 m2, zast. plocha) a 

parcela číslo 1655/2 (739 m2, zast. plocha), 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“. 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie 
Slovenskému pozemkovému fondu bola zaslaná žiadosť spolu s  prílohou  výpisu z uznesenia na bezodplatný prevod 

pozemkov uvedených v uznesení do majetku mesta pre verejnoprospešnú stavbu - cyklotrasa. Zo SPF doteraz 

neprišla žiadna odpoveď ohľadom uvedeného prevodu. 

Plnenie:  k 26.03.2018 -  Priebežné plnenie  
Slovenskému pozemkovému fondu bola zaslaná žiadosť spolu s  prílohou  výpisu z uznesenia na bezodplatný prevod 

pozemkov uvedených v uznesení do majetku mesta pre verejnoprospešnú stavbu - cyklotrasa. Zo SPF doteraz 

neprišla žiadna odpoveď ohľadom uvedeného prevodu. 

Plnenie:  k 30.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Slovenskému pozemkovému fondu bola zaslaná žiadosť spolu s  prílohou  výpisu z uznesenia na bezodplatný prevod 

pozemkov uvedených v uznesení do majetku mesta pre verejnoprospešnú stavbu - cyklotrasa. Zo SPF doteraz 

neprišla žiadna odpoveď ohľadom uvedeného prevodu. 

Plnenie:  k 28.05.2018 -  Priebežné plnenie  
Slovenskému pozemkovému fondu bola zaslaná žiadosť spolu s  prílohou  výpisu z uznesenia na bezodplatný prevod 

pozemkov uvedených v uznesení do majetku mesta pre verejnoprospešnú stavbu - cyklotrasa. Zo SPF doteraz 

neprišla žiadna odpoveď ohľadom uvedeného prevodu. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Slovenskému pozemkovému fondu bola zaslaná žiadosť spolu s  prílohou  výpisu z uznesenia na bezodplatný prevod 

pozemkov uvedených v uznesení do majetku mesta pre verejnoprospešnú stavbu - cyklotrasa. Zo SPF doteraz 

neprišla žiadna odpoveď ohľadom uvedeného prevodu. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Slovenskému pozemkovému fondu bola zaslaná žiadosť spolu s  prílohou  výpisu 

z uznesenia na bezodplatný prevod pozemkov uvedených v uznesení do majetku mesta pre 

verejnoprospešnú stavbu - cyklotrasa. SPF dal súhlas k stavbe cyklotrasy s tým, že po 

podporení žiadosti od NFP bude do kolaudácie stavby majetkoprávne vysporiadanie 

uvedených pozemkov.  

 

  

MZ 36  zo dňa 26.02.2018 

 

A/36/2018 MZ berie na vedomie 

 

4/ 
Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2018 v súlade s VZN č. 

91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne: 
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- Rehabilitačné cvičenie 200,-€ 

- Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu 200,-€ 

- Joga pre všetkých 150,-€ 

- Neregistrovaní stolní tenisti 200,-€ 

- NS Skarabeus 750,-€ 

- Martin Majtán 400,-€ 

- Spoločenstvo L´ Múry 800,-€ 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Finančné prostriedky budú jednotlivým organizáciám poskytované priebežne počas celého roka 2018 v zmysle VZN 

č. 91/2013. 

Plnenie:  k 30.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Finančné prostriedky budú jednotlivým organizáciám poskytované priebežne počas celého roka 2018 v zmysle VZN 

č. 91/2013. 

Plnenie:  k 28.05.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Finančné prostriedky budú jednotlivým organizáciám poskytované priebežne počas celého roka 2018 v zmysle VZN 

č. 91/2013, z celkovej poskytnutej výšky 2 700,- €  bolo doteraz vyčerpané 508,56 € . 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Finančné prostriedky budú jednotlivým organizáciám poskytované priebežne počas celého roka 2018 v zmysle VZN 

č. 91/2013, z celkovej poskytnutej výšky 2 700,- €  bolo doteraz vyčerpané 536,74 € . 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Finančné prostriedky budú jednotlivým organizáciám poskytované priebežne počas celého 

roka 2018 v zmysle VZN č. 91/2013, z celkovej poskytnutej výšky 2 700,- €  bolo doteraz 

vyčerpané 536,74 € . 
 

 

C/36/2018 MZ schvaľuje 

 

4/ 
Realizáciu stavby novej budovy mestského úradu s tepelnými čerpadlami na kúrenie a chladenie 

s napojením tepelných čerpadiel na budovu knižnice (stará/pôvodná budova mestského úradu), v 

ktorej sa bude vykurovať tepelnými čerpadlami a chladiť klimatizačnými jednotkami. 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie 
Realizačný projekt bude vypracovaný v súlade s danými požiadavkami do 90 dní od právoplatnosti stavebného 

povolenia t.j. 14.6.2018. 

Plnenie:  k 30.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Realizačný projekt bude vypracovaný v súlade s danými požiadavkami do 90 dní od právoplatnosti stavebného 

povolenia t.j. 14.6.2018. 

Plnenie:  k 28.05.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Realizačný projekt bude vypracovaný v súlade s danými požiadavkami do 90 dní od právoplatnosti stavebného 

povolenia t.j. 14.6.2018. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Realizačný projekt bude predložený v mesiaci júl. 
Plnenie:  k 20.08.2018 -  Splnené 
Projekt v súlade s danými podmienkami uvedenými v uznesení bol vypracovaný a doručený 

mestu. 

 

 

 

8/ 
Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2018 v súlade s VZN č. 91/2013 

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne: 
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- Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov 1.000,- € 

- Mestský stolno-tenisový klub 5.000,- € 

- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska    200,-€ 

- Leopoldovský tenisový klub LTC 5.300,- € 

- Nohejbalový klub Leopoldov    700,-€ 

- ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov 2.000,-€ 

- Leopoldovský jazdecký oddiel Oklahoma    800,-€ 

- Občianske združenie dôchodcov ŠANEC 4.000,-€ 

- Mestský telovýchovný klub Leopoldov18.000,-€ 

- ZO Štrkovka ZO SZZ č. 16 – 112         0,-€ 

- OZ Pranier     700,- € 

- OZ Sašetky     500,-€ 

- K – Vision         0,-€ 

- OZ Lea Racing Team         0,-€ 

 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Všetkým organizáciám v zmysle uznesenia bol zaslaný sprievodný list na predloženie 

nasledovných dokladov do 23.03.2018 : 

- výpis z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace (IČO) 

- výpis z registra trestov PO nie staršieho ako 3 mesiace 

- písomné potvrdenie od Daňového úradu a Sociálnej poisťovne o vyrovnaní všetkých daňových 

a odvodových povinností, nie staršie ako 3 mesiace 

- písomné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu, že nemá voči mestu a jeho organizáciám žiadne 

nevysporiadané záväzky, nie je v konkurze, alebo v úpadku.  

Po predložení dokladov bude s nimi podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

mesta Leopoldov a finančné prostriedky im budú pripísané na účet do 15 dní od podpisu 

zmluvy v zmysle VZN č. 91/2013 § 11 bod 4. 

Plnenie:  k 30.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmluvy o poskytnutí dotácií sú priebežne podpisované podľa doloženia požadovaných dokladov. 

Plnenie:  k 28.05.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Z  celkovej poskytnutej výšky dotácie 38 200,- €boli doteraz vyčerpané finančné prostriedky vo výške 36 200,- € . 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Z  celkovej poskytnutej výšky dotácie 38 200,- € boli doteraz vyčerpané finančné prostriedky vo výške 36 200,- € . 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Z  celkovej poskytnutej výšky dotácie 38 200,- € boli doteraz vyčerpané finančné 

prostriedky vo výške 36 200,- € . 

 

 

 

11/ 
Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 04/2017 

Územného plánu mesta Leopoldove“ najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 

dotácie. 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie 
Uznesenie je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR na spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“,  

žiadosť bola podaná dňa 28.2.2018. 

Plnenie:  k 30.04.2018 -  Priebežné plnenie  
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Uznesenie je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na 

spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“,  žiadosť 

bola podaná dňa 28.02.2018. 

Plnenie:  k 28.05.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Uznesenie je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na 

spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“,  žiadosť 

bola podaná dňa 28.02.2018. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Uznesenie je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na 

spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“,  žiadosť 

bola podaná dňa 28.02.2018. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Uznesenie je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR na spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 

04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“,  žiadosť bola podaná dňa 28.02.2018. 

 

 

12/ 
Predloženie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR na spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 04/2017 Územného 

plánu mesta Leopoldov“. Dotácia sa poskytuje na základe zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní 

dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí: 

- s výškou celkových výdavkov na projekt 2760,- € s DPH 

- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 1 056,- € s DPH 

- s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom 20 %, to je 211,20 € s DPH 

- s požadovanou výškou dotácie 844,80 € s DPH 

 

 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie 
Žiadosť bola podaná dňa 28.2.2018 spolu s uznesením, ktoré je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 

04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“. 

Plnenie:  k 30.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť bola podaná dňa 28.2.2018 spolu s uznesením, ktoré je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 

04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“. 

Plnenie:  k 28.05.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť bola podaná dňa 28.2.2018 spolu s uznesením, ktoré je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 

04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť bola podaná dňa 28.2.2018 spolu s uznesením, ktoré je súčasťou žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 

04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov“. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť bola podaná dňa 28.2.2018 spolu s uznesením, ktoré je súčasťou žiadosti o dotáciu 

v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie 

zmien a doplnkov s názvom „Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu mesta 

Leopoldov“. 
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13/ 
Prenájom pozemku reg. C KN parc. č. 1299, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 208 m2 v celosti, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Leopoldov, ktorý je 

zapísaný na LV č. 2220 vedenomOkresným úradom Hlohovec, katastrálnym odborom od 

prenajímateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

s oprávnením užívať predmet nájmu za účelom prípravy,realizácie a verejného užívania stavby 

„Cyklotrasa Leopoldov – Červeník – Madunice – Koplotovce –Drahovce“ Objekt SO 01.1.4 

Cyklokoridor k železničnej stanici a cykloparkovisko s boxmi konkretizovanejv projektovej 

dokumentácií vyhotovenej Ing. Arch. Peter Odnoga. Celkové ročné nájomné za predmet nájmu je 

45,76 €/rok bez DPH. 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie 
Zmluva na prenájom pozemku v zmysle uznesenia  zo ZŠR bola vypracovaná a zaslaná na podpis prenajímateľovi. 

Plnenie:  k 30.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmluva na prenájom pozemku v zmysle uznesenia bola zo strany Mesta podpísaná a zaslaná na podpísanie 

spoločnosťou  Železnice SR Bratislava. 

Plnenie:  k 28.05.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmluva na prenájom pozemku v zmysle uznesenia bola zo strany Mesta Leopoldov  podpísaná a zaslaná na 

podpísanie spoločnosťou  Železnice SR Bratislava. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmluva na prenájom pozemku v zmysle uznesenia bola zo strany Mesta Leopoldov  podpísaná a zaslaná na 

podpísanie spoločnosťou  Železnice SR Bratislava. 

Plnenie:  k 120.08.2018 -  Splnené 
Zmluva na prenájom pozemku v zmysle uznesenia bola podpísaná dňa 23.07.2018. 

 

  

MZ 37  zo dňa 26.03.2018 

 

C/37/2018 MZ schvaľuje 
 

2/ 

a)Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu„Technické 

zabezpečenie zberu, spracovania a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

v meste Leopoldov“. Projekt je predkladaný v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového 

komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v 

ostatných regiónoch. Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33. 

b)Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného 

finančného príspevku. 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku 

v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku a to vo výške  9.000,- €. 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Leopoldov. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu„Technické zabezpečenie zberu, spracovania 

a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Leopoldov“ bude podaná do konca mesiaca 

apríl.  

Plnenie:  k 28.05.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu„Technické zabezpečenie zberu, spracovania 

a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Leopoldov“ bola podaná 30.4.2018.  
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Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu„Technické zabezpečenie zberu, spracovania 

a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Leopoldov“ bola podaná 30.4.2018.  

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu„Technické 

zabezpečenie zberu, spracovania a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu v meste Leopoldov“ bola podaná 30.4.2018.  

 

 

4/ 
a)Predloženie  žiadosti  o  dotáciu  za  účelom  realizácie  projektu  Ministerstva  vnútra 

Slovenskej republiky „Výzva číslo VI. P. HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky“, cieľ projektu: Podpora  ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 

rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc. 

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: Priebežné plnenie 
Žiadosť o dotáciu za  účelom  realizácie  projektu  Ministerstva  vnútra SR „Výzva číslo VI. P. HaZZ 2018 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky“bola osobne doručená na Ministerstvo vnútra SR dňa 5.4.2018. 

Plnenie:  k 28.05.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť o dotáciu za  účelom  realizácie  projektu  Ministerstva  vnútra SR „Výzva číslo VI. P. HaZZ 2018 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky“ bola osobne doručená na Ministerstvo vnútra SR dňa 5.4.2018. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť o dotáciu za  účelom  realizácie  projektu  Ministerstva  vnútra SR „Výzva číslo VI. P. HaZZ 2018 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky“ bola osobne doručená na Ministerstvo vnútra SR dňa 5.4.2018. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť o dotáciu za  účelom  realizácie  projektu  Ministerstva  vnútra SR „Výzva číslo VI. 

P. HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ bola 

osobne doručená na Ministerstvo vnútra SR dňa 5.4.2018. 

 

 

9/ 
Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Leopoldov parc. KN-E číslo 1626 vo výmere 

182 m2, druh pozemku– orná pôda, zapísané na LV č. 1399, vo vlastníctve Slovenskej republiky, 

Slovenský pozemkový fond, do majetku mesta Leopoldov pre verejnoprospešnú stavbu 

„Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie z Gucmanovej ulice k objektu požiarnej 

zbrojnice  Leopoldov“. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Výpis z uznesenia na bezodplatný prevod nehnuteľného majetkuv zmysleuznesenia bol priložený k žiadosti 

o bezodplatný prevod na Slovenský pozemkový fond.  

Plnenie:  k 28.05.04.2018 -  Priebežné plnenie  
Výpis z uznesenia na bezodplatný prevod nehnuteľného majetkuv zmysleuznesenia bol priložený k žiadosti 

o bezodplatný prevod na Slovenský pozemkový fond.  
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Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Výpis z uznesenia na bezodplatný prevod nehnuteľného majetkuv zmysleuznesenia bol priložený k žiadosti 

o bezodplatný prevod na Slovenský pozemkový fond.  

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Výpis z uznesenia na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v zmysle uznesenia bol 

priložený k žiadosti o bezodplatný prevod na Slovenský pozemkový fond.  

 
 

 

MZ 38  zo dňa 30.04.2018 

 
C/38/2018 MZ schvaľuje 

 
 

10/ 

Kúpu pozemku parcela KN-C číslo 483/1- orná pôda v celkovej výmere 456 m2 nachádzajúcej sa 

v k. ú. Leopoldov, od p. Alžbety Kováčikovej r. Piovarčiovej, trvale bytom Hollého 623/22, 

Leopoldov za cenu 13,- €/m2. Celková kúpna cena predstavuje 5.928,- €. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou kúpnou cenou nesúhlasí. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou kúpnou cenou nesúhlasí. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou 

kúpnou cenou nesúhlasí. Pani primátorka opätovne navštívi p. Kovačikovú za účelom 

odpredaja pozemku. 

 

 

14/ 

Zaradenie návrhov do „Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Leopoldov č. 5/2018“ 

v rozsahu: 

Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov: 

Zaradenie Urbanistickej štúdie „Tehelňa/Hlohovská západ, Leopoldov“, vypracovanej 

na žiadosť Mesta Leopoldov spoločnosťou SMF Marko, s.r.o., Bratislavská 4, Trnava, 

Ing. arch. Miroslavom Markom, M. Arch, v spolupráci s Ing. arch. Zuzanou Kováčovou.  

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien 

a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien 

a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané 

prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

 

 

15/ 

Zaradenie návrhov do „Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Leopoldov č. 5/2018“ v 

rozsahu: 

Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov: 
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Cyklotrasa Leopoldov – Červeník – Madunice – Koplotovce – Drahovce, Premostenie 

cyklomostom cez Váh medzi katastrami Madunice – Koplotovce; SO 01.1 Kataster 

Leopoldov: 

Zaradenie navrhnutých zmien: 

a) Doplnenie trasy v lokalite na Gucmanovej ulici – trasa bude doplnená o trasu 

povedľa  požiarnej zbrojnice. 

b) Posun trasy v lokalite Dlhá ulica (v poliach), po pozemku parc. č.  3-1600/44 (reg. 

E). 

(Trasa bude vedená po pozemkoch p.č. 1623/96 a 1600/44) 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien 

a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien 

a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané 

prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

 

 

16/ 

Zaradenie návrhov do „Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Leopoldov č. 5/2018“ v 

rozsahu: 

Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou: 

Zaradenie návrhu žiadateľa Andreja Kozačenka a manž., Michalská 10, Hlohovec, 

Štefana Patylu, Dlhá 910/30, 920 41 Leopoldov a Andrei Kollárovej, Dlhá 910/30, 920 

41 Leopoldov na zmenu platných regulatív v lokalite Tehelňa, na pozemkoch parc. č. 

2608, 2609, 2611, 2607 v rozsahu podľa Urbanistickej štúdie „Tehelňa/Hlohovská 

západ, Leopoldov“, vypracovanej na žiadosť investora Andreja Kozačenka spoločnosťou 

SMF Marko, s.r.o., Bratislavská 4, Trnava, Ing. arch. Miroslavom Markom, M. Arch, 

v spolupráci s Ing. arch. Zuzanou Kováčovou. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou v  zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien a doplnkov 

ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien a doplnkov 

ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou v zmysle uznesenia budú vykonané 

prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

 

 

17/ 

Zaradenie návrhov do „Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Leopoldov č. 5/2018“ v 

rozsahu: 

Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou: 

Zaradenie návrhu Vladimíra Bartoviča – Autobazár, Gaštanova 2398/2, 920 01  

Hlohovec o zmenu regulatív v lokalite, kde sa nachádza Autobazár, na Piešťanskej ceste 

– z D 01 – Plochy železničnej dopravy na A 04 – Nizkopodlažná zástavba, rodinné domy 
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– v ochrannom pásme železníc a B 04 Plochy a bloky mestotvorných podnikateľských 

aktivít, komercie a služieb (ako zmiešaná funkcia). 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou v  zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien a doplnkov 

ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien a doplnkov 

ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou v zmysle uznesenia budú vykonané 

prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

 

 

18/ 

Investičný a stavebný zámer vybudovať: 

- kompostáreň do 100 t na parcele č. 2608/2 pre spracovanie kompostu mestskej zelene, 

- kompostáreň do 100t na parcele 2645/3 pre spracovanie kompostu zo zelene od 

obyvateľov,  

- zberný dvor na parcele 2645/3. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Investičný a stavebný zámer na vybudovanie kompostární a zberného dvora na uvedených parcelách bude vykonaný 

prostredníctvom zmien a doplnkov  ÚPD č. 5/2018.   

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmeny a doplnky investičného a stavebného zámeru vybudovať kompostárne budú vykonané prostredníctvom zmien 

a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Zmeny a doplnky investičného a stavebného zámeru vybudovať kompostárne budú 

vykonané prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

 

 

19/ 

Účasť Mesta Leopoldov na rozvojovom projekte „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Leopoldov“ 

v rámci výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 

2018 a súhlasí so spolufinancovaním 25 % z celkovej výšky nákladov na projekt z rozpočtu 

Mesta Leopoldov na rok 2018. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Žiadosť o poskytnutie dotácie „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Leopoldov“bola doručená na Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR dňa 15.5.2018 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť o poskytnutie dotácie „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Leopoldov“bola doručená na Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR dňa 15.5.2018 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Žiadosť o poskytnutie dotácie „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Leopoldov“bola doručená na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15.5.2018 
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24/ 

Kúpu časti cesty č. II/513 v dĺžke 0,993 km medzi uzlovými bodmi 3534A10900 – 3534A43800 

– 3534A11000 v meste Leopoldov za sumu 1,- € a mostného objektu ev. č. 003 ID M9476 

v meste Leopoldov za sumu 1,- € od Trnavského samosprávneho kraja. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Kúpa zmluva na kúpu časti cesty v zmysle uznesenia od TSK bola vyhotovená, avšak podpísaná bude až po 

uzatvorení a podpísaní Zmluvy o údržbe prístupovej cesty so spoločnosťou Enviral, a.s. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Po predložení výpisu z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove Trnavský samosprávny kraj vyhotoví 

zmluvu. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  
Po predložení výpisu z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove Trnavský 

samosprávny kraj vyhotoví zmluvu. 

 

 

L/38/2018 MZ odporúča 
 

2/ 

Pripraviť podklady k predaju časti pozemkov a to parciel KN-E číslo 483/105-ostatná plocha, 

482/101 – orná pôda a  483/107 – ostatná plocha, nachádzajúcich sa v k.ú. Leopoldov,ktoré má 

v užívaní p. Svetlík od roku 2003. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Pán Svetlík bol vyzvaný na predloženie geometrického plánu na odčlenenie pozemkov v zmysle uznesenia, ktoré má 

v užívaní. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Podklady k predaju časti pozemkov v zmysle uznesenia, ktoré má v užívaní p. Svetlík budú predmetom rokovania 

MZ dňa 16.07.2018. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Splnené 
Podklady k predaju časti pozemkov v zmysle uznesenia, ktoré má v užívaní p. Svetlík boli 

predmetom rokovania MZ dňa 16.07.2018, bod 10. 

 

4/ 

Viesť rokovanie so spol. TAVOS o možnosti realizácie stavby verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, prepoj Gojdičova – Moyzesova. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Rokovanie so spol. TAVOS bolo zrealizované ohľadom realizácie stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, 

prepoj Gojdičova – Moyzesova, rozhodnutie bude známe až po zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  
Rokovanie so spol. TAVOS bolo zrealizované ohľadom realizácie stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, 

prepoj Gojdičova – Moyzesova, rozhodnutie bude známe až po zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti. 

Valné zhromaždenie bolo dňa 26.6.2018. Podanie dodatočných žiadostí o zaradenie investičnej 

akcie do Investičného plánu spoločnosti TAVOS v roku 2018 je možné podávať do 31.7.2018. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Splnené 
Žiadosť o dodatočne zaradenie investičnej akcie do Investičného plánu spoločnosti TAVOS 

pre rok 2018 bola poslaná dňa 19.7. 2018. 

 

 



 11 

MZ 39  zo dňa 28.05.2018 
 

 

C/39/2018 MZ schvaľuje 

 

3/ 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-Drahovce premostenie cyklomostom 

cez Váh medzi katastrami Madunice a Koplotovce“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-

SC122-2016-15“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta. 

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 žiadaného nenávratného finančného 

príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a to vo výške 40.000,- €. 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Leopoldov. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy v 

meste Leopoldov realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15“ bola podaná dňa 20.6.2018. 

Plnenie: k 20.08.2018  - Priebežné plnenie 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zvýšenie 

atraktivity cyklistickej dopravy v meste Leopoldov realizovaného v rámci výzvy IROP-

PO1-SC122-2016-15“ bola podaná dňa 20.6.2018. 

 

 

5/ 

Predloženie projektového zámeru Mesta Leopoldov s názvom „Dom sociálnych služieb“ v rámci 

výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových  a existujúcich 

sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na 

komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Žiadosť projektového zámeru Mesta Leopoldov s názvom „Dom sociálnych služieb“ bola predložená 28.06.2018 

Plnenie: k 20.08.2018 - Priebežné plnenie 
Žiadosť projektového zámeru Mesta Leopoldov s názvom „Dom sociálnych služieb“ bola 

predložená 28.06.2018 

 

 

6/ 

Zaradenie návrhov do „Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Leopoldov č. 5/2018“ v 

rozsahu: 

Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov: 

Zapracovanie stavebného a investičného zámeru Mesta Leopoldov na umiestnenie 

zberného dvora a  kompostárne do 100 t pre spracovanie kompostu zo zelene od 

obyvateľov na pozemku parc. č. 2645/3 – doplniť do regulatívu B4 platného UPD mesta 

Leopoldov také funkcie, aby bolo možné v záujmovej lokalite realizovať výstavbu 

požiarnej zbrojnice, zberného dvora, kompostárne a útulku pre psov, alebo určiť pre túto 

lokalitu nový, iný regulatív s iným písmenom. 
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Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien 

a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie: k 20.08.2018 - Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané 

prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

 

 

7/ 

Zaradenie návrhov do „Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Leopoldov č. 5/2018“ v 

rozsahu: 

Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov: 
Zapracovanie stavebného a investičného zámeru Mesta Leopoldov na zriadenie 

parkoviska na Gojdičovej ulici pri OZD, na pozemku parc. č. 482/2, č. 483/1 a 483/2  za 

účelom vytvorenia rezidentských parkovacích miest pre občanov bývajúcich v bytových 

domoch na Štúrovej a Gojdičovej ulici. (Ostatné pozemky pred OZD nebudú predmetom 

zmeny, zostane na nich regulatív podľa Z1 - Plochy lesoparkové a parkové plochy). 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien 

a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie: k 20.08.2018 - Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané 

prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

 

 

8/ 

Zaradenie návrhov do „Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Leopoldov č. 5/2018“ v 

rozsahu: 

Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov: 

Zaradenie stavieb bytových domov do verejnoprospešných stavieb. 

  

 

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien 

a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie: k 20.08.2018  -  Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané 

prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

 

 

 

9/ 

Zaradenie návrhov do „Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Leopoldov č. 5/2018“ v 

rozsahu: 

Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov: 

Zapracovanie požiadaviek Slovak Telekom, a. s. doručených v rámci pripomienkového 

konania k Zmenám a doplnkom 4/2017, ktoré sa týkajú zakreslenia ich vedení 

nachádzajúcich sa v k. ú. Leopoldov, do Zmien a doplnkov 5/2018 UPD mesta 

Leopoldov. 
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Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien 

a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie: k 20.08.2018 - Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované Mestom Leopoldov v zmysle uznesenia budú vykonané 

prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

 

 

10/ 

Zaradenie návrhov do „Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Leopoldov č. 5/2018“ v 

rozsahu: 

Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou: 

Zapracovanie časti projektu (v rozsahu, ktorým zasahuje do k. ú. Leopoldov)  s názvom 

„Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice“ do UPN Mesta Leopoldov. (jedná 

sa o dve potrubia v zemi vo výpuste pri Váhu na hranici nášho katastra s Červeníkom) 

v zmyslepožiadavky spoločnosti JESS – Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., 

Tomášikova 22, 821 02 Bratislava. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien a doplnkov 

ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie: k 20.08.2018 - Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou v zmysle uznesenia budú vykonané 

prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

 

 

11/ 

Zaradenie návrhov do „Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Leopoldov č. 5/2018“ v 

rozsahu: 

Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou: 

Žiadatelia o zaradenie požiadaviek do „Zmien a doplnkov č. 5/2018“ uhradia v prípade 

zapracovania ich žiadosti do procesu zmien náklady s tým spojené.   

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou v zmysle uznesenia budú vykonané prostredníctvom zmien a doplnkov 

ÚPD č. 5/2018. 

Plnenie: k 20.08.2018 - Priebežné plnenie 
Zmeny a doplnky iniciované verejnosťou v zmysle uznesenia budú vykonané 

prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPD č. 5/2018. 

 

 

17/ 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ing. Dušanom Ondrišom, trvale bytom Jilemnického 840/17, 

Leopoldov, Eleonórou Krajčovičovou, trvale bytom Sládkovičova 34, Červeník, Róbertom 

Ondrišom, trvale bytom Bojničky 364, Juliánom Ondrišom, trvale bytom Gáborská 1915/29, 

Hlohovec, Henrietou Laurovou, trvale bytom Ľ. Fullu 1967/13, Zvolen-Môťová a Ing. Tatianou 

Hlavienkovou, trvale bytom Jarmočná 1065/16, Hlohovec na prenájom parcely KN-E číslo 

1600/316 – orná pôda v celkovej výmere 237 m2 za účelom prípravy, realizácie a užívania stavby 

„Cyklotrasa Leopoldov – Červeník – Madunice – Koplotovce – Drahovce premostenie 

cyklomostom cez Váh medzi katastrami Madunice  - Koplotovce, stavebný objekt SO 01.1 

Kataster Leopoldov“ a to na 6 rokov od podpisu zmluvy za cenu 60,- €/ha/rok. Výmera 

prenajímanej plochy bude určená podľa grafického podkladu v nájomnej zmluve (cca 49 m2). 
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Plnenie: Priebežné plnenie 
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov v zmysle uznesenia je vypracovaná a prebieha podpisovanie  jednotlivých 

zmluvných strán. 

Plnenie: k 20.08.2018 - Splnené 
Nájomná zmluva na prenájom pozemkov za účelom cyklotrasy  v zmysle uznesenia bola 

vypracovaná a podpísaná dňa 21.06.2018. 

 

18/ 

Predaj lavíc z kina Osveta v počte 275 ks za cenu 300,- € pánovi Šimonovi Dostálovi. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Predaj lavíc z kina sa zatiaľ neuskutočnil, záujemca zistil na osobnej obhliadke, že lavice sú tapacírované. 

Plnenie: k 20.08.2018 - Nesplnené 
Predaj lavíc z kina sa neuskutočnil, záujemca zistil na osobnej obhliadke, že lavice sú 

tapacírované. Pán Dostál potvrdil nezáujem o lavice mailom zo dňa 22.07.2018. Uznesenie 

sa vypúšťa zo sledovania. 

 

 

19/ 

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 pána Ing. Jána Moravčíka, trvale bytom Gercenova 1/1154, Bratislava za cenu 6,- €/m2. 

Celkovákúpna cena je 312,96 €. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Zmluva na kúpu spoluvlastníckeho podielu vypracovaná a  podpísaná, návrh na vkladbol podaný dňa 12.6.2018  OÚ,  

odbor kataster,  Hlohovec. 

Plnenie: k 20.08.2018 - Splnené 
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo doručené dňa 13.07.2018. 

 

D/39/2018 MZ ukladá 

 

3/ 

Vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov Registračný 

list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

Termín: do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 04/2017 územného plánu. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Vyhotovenie o obsahu Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov Registračný list a spolu 

s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvo dopravy a výstavby SR do termínu  29.8.2018. 

Plnenie: k 20.08.2018  -  Splnené 
Registračný list spolu s kópiou uznesenia o schválení bol zaslaný na MDaVSR dňa 

12.07.2018, ktorý bol prevzatý MDaVSR dňa 17.07.2018. 
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4/ 

Zabezpečiť uloženie čistopisov Zmien a doplnkov 04/2017 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). 

Termín: do 35 dní od  schválenia Zmien a doplnkov 04/2017 územného plánu. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Zabezpečenie uloženia čistopisov Zmien a doplnkov 04/2017 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) bude zabezpečené v mesiaci júl. 

Plnenie: k 20.08.2018  -  Splnené 
Uloženie čistopisov Zmien a doplnkov 04/2017 územného plánu mesta Leopoldov bolo 

prevzaté Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie 

územného plánovania dňa 16.07.2018 a na Stavebnom úrade  - SOU Leopoldov v Hlohovci 

bolo dňa 18.07.2018. 

 

L/39/2018 MZ odporúča 

 

1/ 

Odloženie schválenia regulatívu zelene 0,5 % pre nové stavby v lokalite A1 Nízkopodlažná 

zástavba rodinné domy – mestské formy a A4 Nízkopodlažná zástavba rodinné domy  - 

v ochrannom pásme železníc na ďalšie zasadnutie MZ. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Ohľadom vysvetlenia  regulatívu zelene bude pozvaný na zasadnutie MZ p. Ing. Ľubomír Marko.  

Plnenie: k 20.08.2018  - Priebežné plnenie 
Ohľadom vysvetlenia  regulatívu zelene bude pozvaný p. Ing. Ľubomír Marko na augustové 

zasadnutie MZ. 

 

2/ 

Zabezpečiť projektovú dokumentáciu, situáciu stavby garáž-sklad stavebníka Romana Vlčeka, 

trvale bytom 1. Mája 371/7, Leopoldov k posúdeniu komisiou investičných činností, územného 

plánovania, výstavby a životného prostredia. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Projektová dokumentácia, situáciu stavby garáž-sklad stavebníka Romana Vlčeka, trvale bytom 1. Mája 371/7, 

Leopoldov bude predložená na rokovanie komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného 

prostredia. 

Plnenie: k 20.08.2018  - Priebežné plnenie 
Projektová dokumentácia, situáciu stavby garáž-sklad stavebníka Romana Vlčeka, trvale 

bytom 1. Mája 371/7, Leopoldov bude predložená na rokovanie komisie investičných 

činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia. 

 

 

 

V Leopoldove dňa10.08.2018 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 20.08.2018 

 

 

 


