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Prehodnotenie uznesení, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie 

z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017 k 31.07.2018. 

 

  

MZ 23  zo dňa 30.01.2017 

Všetky uznesenia splnené 
  

MZ 24  zo dňa 07.02.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ  25 zo dňa 27.02.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ 26  zo dňa 27.03.2017 
 

L/26/2017 MZ odporúča 
 

1/ 
Pripraviť ekonomický, právny a komerčný dopad prevádzkovania sociálneho taxíka Regio auto. 

 

  

Plnenie:  k 24.04.2017    Priebežné plnenie 

Podmienky prevádzkovania a zisťovania dopadov sú v štádiu rozpracovanosti. 

Plnenie:  k 13.06.2017    Priebežné plnenie 

Podmienky prevádzkovania a zisťovania dopadov sú v štádiu riešenia. 

Plnenie:  k 30.08.2017    Priebežné plnenie 

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude vypracovaná daná požiadavka. 

Plnenie:  k 02.10.2017    Priebežné plnenie 

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude vypracovaná daná požiadavka. 

Plnenie:  k 13.11.2017    Priebežné plnenie 

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude vypracovaná daná požiadavka. 

Plnenie:  k 11.12.2017    Priebežné plnenie 

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude vypracovaná daná požiadavka. 

Plnenie:  k 22.01.2018    Priebežné plnenie 

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude vypracovaná daná požiadavka. 

Od 1.1.2018 je účinná novela Zákona o sociálnych službách, aktualizácia bude pripravená v zmysle daného zákona. 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Priebežné plnenie: 

Z dotazníka, ktorý bol rozdaný pri spracovaní komunitného plánu mesta 

vyplynulo, že 18 ľudí by možno využilo sociálny taxík. Rozdaných dotazníkov 

bolo 200 z toho sa vrátilo 112. 
 

 

MZ 27  zo dňa 24.04.2017 
 

C/27/2017 MZ schvaľuje 

 

13/ 
Účasť Mesta Leopoldov na projekte „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ 

a súhlasí so spolufinancovaním 25 % v maximálnej výške 7 600,- EUR z oprávnených nákladov  
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v rozpočte Mesta na rok 2017. Projekt bude financovaný z projektu Slovenského futbalového 

zväzu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“. 

  

Plnenie:  k 13.06.2017      Priebežné plnenie 

Žiadosť na projekt  „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ bola podaná, rozhodnutie by malo 

byť do konca júna. 

Plnenie:  k 30.08.2017      Priebežné plnenie 

Žiadosť na projekt  „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ bola podaná, rozhodnutie by malo 

byť do konca augusta 2017. 

Plnenie:  k 02.10.2017      Priebežné plnenie 

V projekte sme neboli úspešný, na základe informácie p. Krileka zapojíme sa do druhého kola. 

Plnenie : k 13.11.2017     Priebežné plnenie 

Žiadosť na projekt bola podaná do druhého kola dňa 10.11.2017, vyhodnotenie žiadosti bude do 28.02.2018 s tým, že 

termín realizácie projektu  - ukončenie bude do 31.12.2018. 

Plnenie : k 11.12.2017     Priebežné plnenie 

Žiadosť na projekt bola podaná do druhého kola dňa 10.11.2017, vyhodnotenie žiadosti bude do 28.02.2018 s tým, že 

termín realizácie projektu  - ukončenie bude do 31.12.2018. 

Plnenie : k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

Žiadosť na projekt bola podaná do druhého kola dňa 10.11.2017, vyhodnotenie žiadosti bude do 28.02.2018 s tým, že 

termín realizácie projektu  - ukončenie bude do 31.12.2018. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené  

Žiadosť na projekt  bola podaná aj do druhého kola , ale neboli sme úspešný. 

 

 

16/ 
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Leopoldov a platným programom rozvoja 

mesta Leopoldov. 

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 poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

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

  

Plnenie: k 13.06.2017      Priebežné plnenie   

Termín na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných 

učební Základných škôl bol presunutý  na  termín 15.06.2017.  

Plnenie: k 30.08.2017      Splnené   

Žiadosť bola podaná dňa 26.06.2017. 

Plnenie: k 02.10.2017      Splnené   

Doteraz nebolo doručené rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku. 

Plnenie : k 13.11.2017   Priebežné plnenie 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná, ale doteraz nebolo doručené rozhodnutie o poskytnutí 

finančného príspevku. 

Plnenie : k 11.12.2017   Priebežné plnenie 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná, ale doteraz nebolo doručené rozhodnutie o poskytnutí 

finančného príspevku. 

Plnenie : k 22.01.2018   Priebežné plnenie 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná, ale doteraz nebolo doručené rozhodnutie o poskytnutí 

finančného príspevku. 
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Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná, ale neboli sme úspešný 

 
  

MZ 28  zo dňa 02.05.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

 

  

MZ 29  zo dňa 13.06.2017 
 

C/29/2017 MZ schvaľuje 
 

14/ 
 

Vecné bremeno na pozemkoch: 

parcely reg. E č.: 245, ostatná plocha v k. ú. Leopoldov, podľa projektu prekládky 

vzdušného vedenia NN na Hollého ulici, ktoré bude  vyznačené 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. 

 

Plnenie:  k 30.08.2017 -  Priebežné plnenie 

Zmluva – vecné bremeno na pozemky uvedené v uznesení bola vyhotovená, po doručení stavebného povolenie bude 

zmluva podpísaná a vložená na kataster. 

Plnenie:  k 02.10.2017 -  Priebežné plnenie 

Zmluva bola vyhotovená, čakáme na stavebné povolenie, následne bude podpísaná a podaná na kataster. 

Plnenie : k 13.11.2017  - Priebežné plnenie 

Stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť 13.11.2017, následne na to bude spracovaná a podpísaná zmluva 

o vecnom bremene v prospech ZD, a.s. 

Plnenie : k 11.12.2017  - Priebežné plnenie 

Zmluva bola zaslaná na podpis Západoslovenskej distribučnej a.s. 

Plnenie : k 22.01.2018  - Priebežné plnenie 

Zmluva bola podaná na zápis na Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor dňa 8.12.2017. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené  

Rozhodnutie o vklade vlastníckeho práva bolo doručené  dňa 04.06.2018. 
 

18/ 

 
Úpravu platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, časť kde sa nachádza objekt s prevádzkou 

VUB, rodinný dom a farský úrad so záhradou na zmiešanú funkciu B1 Polyfunkčné územie 

a vybavenostná kostra mesta aj A1 – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – mestské 

formy. 
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Plnenie:  k 30.08.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 02.10.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 13.11.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 11.12.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 22.01.2018 -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené  

Úprava platných regulatívov na Námestí sv. Ignáca, bola vykonaná 

prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017 uznesením C/39/2018/21. 

 

19/ 

 
Úpravu platných regulatív v lokalite Tehelňa, na pozemkoch parc. č. 2608, 2609, 2611, 2607 

nasledovne: 

Pásmo C2 - Plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných služieb a stavebnej výroby 

nahradiť v požadovanom území za  Al – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – 

mestské formy s tým, že pásmo Z3 – Plochy izolačnej zelene bude posunuté nižšie, na 

hranicu so zostávajúcim pásmom C2 - Plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných 

služieb a stavebnej výroby, čím sa vytvorí prirodzený oddeľovací lem medzi priemyselnou 

zónou a lokalitou na bývanie. Finančné výdavky spojené s požadovanou zmenou v ÚPD 

žiadateľ uhradí v plnej výške. K urbanistickej štúdii ako takej a požadovaným špecifickým 

regulatívom bude vydané samostatné stanovisko. 

 

  
Plnenie:  k 30.08.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 02.10.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 13.11.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 11.12.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 22.01.2018  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná 

prostredníctvom zmeny ÚPD č. 5/2017. Nezaradené do zmeny UPD č. 4/2017 

z dôvodu zaradenia celej lokality Tehelňa – spracovanie urbanistickej štúdie 

lokality Tehelňa spoločnosťou SMF Marko.  

 

20/ 
 

Úpravu platných regulatívov pre plochy železníc – zrušenie bodu 8 písm. a) uznesenia 

C/27/2017, schváleného 24. 04. 2017 nakoľko terajšie regulatívy sú postačujúce a netreba im 

venovať ďalší priestor. 
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Plnenie:  k 30.08.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov pre plochy železníc, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 02.10.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov pre plochy železníc, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 13.11.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov pre plochy železníc, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 11.12.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov pre plochy železníc, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 22.01.2018  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov pre plochy železníc, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Úprava platných regulatívov pre plochy železníc, bola vykonaná 

prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017 uznesením C/39/2018/21 
 

  

MZ 30  zo dňa 24.07.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

  

MZ 31  zo dňa 30.08.2017 
 

C/31/2017 MZ schvaľuje 

 

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

Slovenskej republiky „Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“, cieľ projektu: Podpora zvýšenia ochrany 

pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, 

nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 

526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

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:  k 02.10.2017      Priebežné plnenie  

Žiadosť  o dotáciu na uvedený projekt bola podaná. 

Plnenie:  k 13.11.2017   - Priebežné plnenie 

Rozhodnutie o poskytnutí dotácie „Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na 

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

vnútra Slovenskej republiky“, doposiaľ nebolo doručené. 

Plnenie:  k 11.12.2017   - Priebežné plnenie 

Rozhodnutie o poskytnutí dotácie „Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na 

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

vnútra Slovenskej republiky“, doposiaľ nebolo doručené. 

Plnenie:  k 22.01.2018   - Priebežné plnenie 
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Rozhodnutie o poskytnutí dotácie „Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na 

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

vnútra Slovenskej republiky“, doposiaľ nebolo doručené. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Rozhodnutie o  poskytnutí dotácie „Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského 

a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR“, - neboli sme úspešný. Dňa 

5.4.2018 bola predložená nová žiadosť. 
 

 

5/ 
Účasť Mesta Leopoldov na rozvojovom projekte „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

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

rok 2017“ a súhlasí so spolufinancovaním 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov 

ministerstvom v rozpočte Mesta na rok 2017. Projekt bude financovaný z projektu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zameraného na rozvoj výchovy 

a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične na rok 2017. 

 

  

Plnenie:  k 02.10.217         Priebežné plnenie 

Termín predkladania žiadosti je 29.09.2017. 

Plnenie:  k 13.11.2017       Priebežné plnenie 

Pre veľký záujem zo strany základných a stredných škôl rezort školstva zvýšil pôvodnú dotáciu vo výške 4,9 mil. €. 

V súčasnosti prebieha hodnotiaci proces predložených žiadostí. Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov 

bude najneskôr do konca roka 2017. 

Plnenie:  k 11.12.2017       Priebežné plnenie 

Pre veľký záujem zo strany základných a stredných škôl rezort školstva zvýšil pôvodnú dotáciu vo výške 4,9 mil. € 

o ďalších 5 mil. €. Takže celkové podporené projekty budú v sume 9,9 mil. €. V súčasnosti prebieha hodnotiaci 

proces predložených žiadostí. Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov bude najneskôr do konca roka 2017. 

 

Uznesenie bolo doplnené ústne nasledovne: 

MŠ SR  obdržalo 345 žiadostí, 61 projektov bolo uspokojených v celkovej finančnej čiastke  

5 702 tis. €, t.z., že nevyčerpaná finančná čiastka  vo výške 4,2 mil. € bude poskytnutá 

oprávneným žiadateľom v roku 2018 pri vyhlásení novej výzvy s tým, že pre jednu školu 

bude najviac poskytnutých 150 tis. €. 
Plnenie:  k 22.01.2018       Priebežné plnenie 

Mesto Leopoldov sa opätovne zapojí do projektu pri vyhlásení novej výzvy pre rok 2018. 

 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené    

Na rozvojovom projekte nám nebola poskytnutá finančné prostriedky. Nová 

žiadosť bola podaná dňa 15.05.2018. 
 

 

10/ 
Úpravu Územného plánu Mesta Leopoldov v rámci zmien a doplnkov 4/2017 v nasledovnom 

rozsahu:  

a)  Zaradenie investičného zámeru spoločnosti ENVIRAL a.s., Trnavská cesta, Leopoldov 

rozšíriť záujmovú lokalitu na pozemkoch parc. č. 2247/2, 2709/2, 2346, 2345, 2344, 2330/3, 
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2337, 2325/1, 2327/1, 2327/3, 2328, 2326/1, 2326/4, 2325/2, 2247/2, 2251/1, 2330/4, 2298, 

2326/5, 2223/5, 2704/41, 2302/2, 1776/1, 1777/1, 1776/4, 1776/2, 1778/2, 1558/1, 1501/3, 

1500/1, 1499/3 o parkoviská s prístupovou cestou. 

b)  Vytvorenie izolačnej zelene (v približne zrovnateľnej výmere) pri vodnej nádrži 

nachádzajúcej sa v tej istej lokalite, prípadne na hranici priemyselnej zóny a krajiny v prípade 

inej lokalite. 

 

  

Plnenie:   k 02.10.2017     Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov na a/ Zaradenie investičného zámeru spoločnosti ENVIRAL a.s., Trnavská cesta, 

Leopoldov , b/ Vytvorenie izolačnej zelene pri vodnej nádrži bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:   k 13.11.2017     Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v časti a/ a b/ v zmysle uznesenia  bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 

4/2017. 

Plnenie:   k 11.12.2017     Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v časti a/ a b/ v zmysle uznesenia  bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 

4/2017. 

Plnenie:   k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v časti a/ a b/ v zmysle uznesenia  bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 

4/2017. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Úprava platných regulatívov v časti a/ a b/ v zmysle uznesenia bola vykonaná 

prostredníctvom zmeny ÚPD  č. 4/2017. Uznesením číslo C/39/2018/21 

 

 

14/ 
Kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 3/18 vzhľadom k celku z parciel: 

- KN-E číslo 6/9 – záhrady v celkovej výmere 573 m2, spoluvlastnícky podiel predstavuje 

výmeru 95,50 m2 

- KN-E číslo 6/11 – zastavané plochy a nádvoria  v celkovej výmere 359 m2, 

spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 59,83 m2 

- KN-E číslo 6/102 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m2, spoluvlastnícky 

podiel predstavuje výmeru 1,16 m2 od pána Štefana Moravčíka trvale bytom  ul. Partizánska 139, 

Selce pri Banskej Bystrici za cenu 6,- €/m2. Celková kúpna cena je 938,94 €. 

 

  

Plnenie:  k 02.10.2017      Priebežné plnenie 

Čakáme na vyjadrenie p. Moravčíka, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil predkupné právo. 

Plnenie:  k 13.11.2017      Priebežné plnenie 

Čakáme na vyjadrenie p. Moravčíka, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil predkupné právo. 

Plnenie:  k 11.12.2017      Priebežné plnenie 

Čakáme na vyjadrenie p. Moravčíka, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil predkupné právo. 

Plnenie:  k 22.01.2018      Priebežné plnenie 

Čakáme na vyjadrenie p. Moravčíka, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil predkupné právo. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva od Okresného úradu 

Hlohovec, katastrálny odbor bolo doručené dňa 3.8.2018. 
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15/ 
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 pani Ing. Jany Salusovej trvale bytom  Palkovičova 13, 

Bratislava  za cenu 6,- €/m2. Celková kúpna cena je 312,96 €. 

 

  

Plnenie:  k 02.10.2017     Priebežné plnenie 

Čakáme na vyjadrenie p. Salusovej, či si niekto so spoluvlastníkov uplatnil predkupné právo. 

Plnenie:  k 13.11.2017     Priebežné plnenie 

Zmluva bola podpísaná a  návrh na vklad  bol podaný na kataster nehnuteľností. 

Plnenie:  k 11.12.2017     Priebežné plnenie 

Rozhodnutie o povolení vlastníckeho práva nebolo doposiaľ doručené. 

Plnenie:  k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

Rozhodnutie o povolení vlastníckeho práva nebolo doposiaľ doručené. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bol doručený mestu dňa 

15.01.2018. 

 

 

MZ 32  zo dňa 02.10.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

 

  

MZ 33  zo dňa 13.11.2017 
 

C/33/2017 MZ schvaľuje 
 

3/ 
Kúpu pozemku v k. ú. Leopoldov KN- E parcela číslo 1623/49 – orná pôda v celkovej výmere 56 

m2 od p. Dušana Fendeka trvale bytom: plk. Rajmunda Prchaly č. 286/99, 908 00  Ostrava – 

Pustkovec, za cenu 500,- €. 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie  

Zmluva na kúpu pozemku bola vypracovaná, podpísaná a  návrh na vklad bol podaný dňa 21.11.2017 do katastra 

nehnuteľností.  

Plnenie:  k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

Návrh na vklad bol podaný dňa 22.11.2017, doteraz neprišlo rozhodnutie o povolení vlastníckeho práva. 

 
 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bola dňa 23.01.2018. 
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4/ 
Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Leopoldov KN-C parcela číslo 2460/3 – 

zastavaná plocha vo výmere 3940 m2, parcela číslo 1654/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 1738 m2 do majetku Mesta Leopoldov z majetku Slovenskej republiky v správe Ústavu 

na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby. 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie  

Protokol o  delimitovaní pozemkov bol podpísaný a odoslaný Ministerstvu spravodlivosti na schválenie. 

Plnenie:  k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

Delimitačný protokol bol ministerstvom schválený, podpísaný – žiadosť o zápis nehnuteľnosti na list vlastníctva 

Mesta Leopoldov bol podaný na OÚ – kataster dňa 13.12.2017. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Delimitačný protokol bol ministerstvom schválený, podpísaný  – žiadosť 

o zápis nehnuteľnosti na list vlastníctva Mesta Leopoldov bol podaný na OÚ – 

kataster dňa 13.12.2017. Delimitačný protokol zapísaný v roku 2018. 
 

5/ 
Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Leopoldov KN-E parcela číslo 75/1 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 304 m2,  parcela číslo 75/3 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 178 m2, parcela číslo 435/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 600 m2  do 

majetku Mesta Leopoldov z majetku Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie  

Žiadosť o bezplatný prevod nehnuteľného majetku v zmysle uznesenia bola zaslaná dňa 20.11.2017  Ministerstvu 

vnútra SR. 

Plnenie:  k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

MV SR listom zo dňa 18.12.2017 bolo oznámené, že predmetný pozemok nie je možné 

delimitovať. 

 
 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Priebežné plnenie 

MV SR listom zo dňa 18.12 2017 bolo oznámené, že predmetný pozemok nie je 

možné delimitovať. 
 

6/ 
Nadobudnutie pozemkov v k. ú. Leopoldov KN-C parcela číslo 2655/9 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1236 m2, parcela číslo 2655/10 – zastavaná plocha o výmere 63 m2, ktoré 

vznikli odčlenením geometrickým plánom č. 062/2015 z pôvodných parciel KN-E parcela číslo 

448/2 – ostatná plocha vo výmere 8575 m2 a parcela číslo 2613/3 – ostatná plocha vo výmere 

2442 m2 zapísaných na LV č. 1399 vo vlastníctve Slovenskej republiky- Slovenský pozemkový 

fond, bezodplatným prevodom do majetku Mesta Leopoldov pre verejnoprospešnú stavbu – 

zriadenie chodníka pri ceste III/5132. 

 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie  

Výpis z uznesenia bol zaslaný na doplnenie k žiadosti o prevod majetku Slovenskému pozemkovému fondu. 

Plnenie:  k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

Zo strany SPF doteraz neprišla žiadna odpoveď ohľadom bezodplatného prevodu pozemkov v zmysle uznesenia. 
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Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Zmluva na nadobudnutie pozemkov v zmysle uznesenia  bola podpísaná dňa 

24.04.2018, návrh na vklad bol podaný dňa 28.06.2018 na OÚ Hlohovec, 

katastrálny odbor. Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bola 

dňa 03.08.2018. 
 

 

10/ 
Pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 7 na Rázusovej ul. č. 1491/33 v Leopoldove pre 

Katarínu Miklošovú a Petra Letovanca, bytom Leopoldov, Gojdičova 477/11, na obdobie od 01. 

12. 2017 do 30. 11. 2020. 

Náhradníkmi sú: 

1. Simona Foltánová a Miloš Halenár (1 dieťa),  bytom Gojdičova 1141/15C, 920 41  Leopoldov 

2. Alexandra Kováčová a Stanislav Srdoš, bytom Gojdičova 20, 920 41  Leopoldov. 

  

Plnenie:   Priebežné plnenie   

Nájomný byt nebol uvoľnený, z dôvodu doplatenia celej dlžnej sumy aj finančnej zábezpeky, t.z., že pridelenie bytu 

v súčasnosti nebude realizované. 

Plnenie:  k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

Nájomný byt nebol uvoľnený, z dôvodu doplatenia celej dlžnej sumy aj finančnej zábezpeky, t.z., že pridelenie bytu 

v súčasnosti nebude realizované. 

 
 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Priebežné plnenie  

Nájomný byt nebol uvoľnený, vysťahovanie pôvodného nájomcu bude riešené  

právnikom z dôvodu toho, že opätovne neplatí nájomné a bola jej doručená 

výzva na odovzdanie bytu k 31.7.2018, ktorý neodovzdala.  
 

11/ 
Úprava platných regulatívov Územného plánu Mesta Leopoldov 

A)  Lokalita Z2.9 Trnavská juh II 

a) zmena funkčného využitia časti územia z priemyselnej výroby (Z 2.9 Trnavská juh 

II)  na občiansku vybavenosť – areál čerpacej stanice 

b) špecifickú izolačnú zeleň navrhnutú popri ceste II/513 – Trakovice (I/64) 

definovať ako priemyselnú výrobu (od vodného toku Dudváh po navrhovaný kruhový 

objazd) 

c) izolačnú zeleň, ktorá bola nahradená parkoviskami a priemyselnou výrobou, 

vytvoriť v dotyku s jazerom v areáli ENVIRAL, a. s., Leopoldov na parcelách č. 

2251/1, 2251/3, 2247/2 

B)  Lokalita Z2.1 Piešťanská (1-Piešťanská) 

Zapracovanie návrhu cestnej siete v komasovanom území Piešťanská do Zmien a 

doplnkov územného plánu bude vrátane navrhovanej verejnej zelene v strede lokality 

- zmena funkčného využitia a celkové ohraničenie lokality Piešťanská zostane 

pôvodné (bez ohľadu na pozemky zahrnuté v komasovanom území) 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie  

Úprava platných regulatívov v časti A)  Lokalita Z2.9 Trnavská juh II  a v časti B)  Lokalita Z2.1 Piešťanská (1-

Piešťanská) bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v časti A)  a v časti B)  v zmysle uznesenia  bude vykonaná prostredníctvom zmeny 

ÚPD č. 4/2017. 
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Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Úprava platných regulatívov  v časti A/  a v časti B/ v zmysle uznesenia bola 

vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017, uznesením číslo 

C/39/2018/21. 
 

 

L/33/2017 MZ odporúča 

 

1/ 
Viesť rokovania s p. Klapicom za účasti poslancov mestského zastupiteľstva s otázkou, či by bolo 

možné vyčleniť väčší priestor pre umiestnenie tržnice (napr. skrátenie skladu) a predloženie 

podnikateľského zámeru pánom Klapicom so situačným nákresom ďalšieho rozvoja predajne. 
  

Plnenie:    Priebežné plnenie  

Pani primátorka podá informáciu na zasadnutí MZ dňa 11.12.2017. 

Plnenie:  k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

Rokovanie prebehlo dňa 5.12.2017, komisia odporučila predaj pozemkov pod predajňou p. 

Klapicu pri súčasnom vyprataní a uvoľnení pozemku vedľa prepojovacej ul. medzi Bernolákovou 

a Nám. Sv. Ignáca mestu. P. Klapica do 31.1.2018 predloží koncept zásobovania predajne. 
 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Priebežné plnenie 

Rokovanie prebehlo dňa 5.12.2017, komisia odporučila predaj pozemkov pod 

predajňou p. Klapicu pri súčasnom vyprataní a uvoľnení pozemku vedľa 

prepojovacej ul. medzi Bernolákovou a Nám. sv. Ignáca mestu. P. Klapica 

prisľúbil predložiť koncept riešenia a časový harmonogram vypratania do 

konania MZ v auguste.  
 

  

MZ 34  zo dňa 11.12.2017 
 

C/34/2017 MZ schvaľuje 

 

11/ 
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“ 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie  

Z SPF doteraz neprišla žiadna odpoveď ohľadom  bezodplatného prevodu pozemkov v zmysle uznesenia. 
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Plnenie:  k 31.07.2018  -  Priebežné plnenie 

Súhlas od SPF so stavbou Cyklostrasy sme obdržali, po schválení  

nenávratného finančného príspevku na cyklostrasu, budeme riešiť Zmluvu 

so SPF. Vlastnícke právo k pozemkom musí byť vysporiadané do kolaudácie 

stavby.  
 
 

14/ 
Predĺženie zmluvy o prenájme časti  nehnuteľnosti – miestnosť v rozmere 29 m2 v kine Osveta 

v Leopoldove p. Lukášovi Šiškovi, trvale bytom Madunice, Cintorínska 8 ako zástupcovi 

hudobnej skupiny. Poplatky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním predmetu nájmu hradí 

nájomca vo výške 50 % z celkových nákladov za elektrinu. Nájom je na dobu určitú, ktorá 

uplynie 30-tym dňom odo dňa prevzatia „Oznámenia o ukončení nájmu z dôvodu rekonštrukcie 

Kina Osveta“. 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie  

Nájomná zmluva o predĺžení  s p. Šiškom nebola podpísaná, z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy najneskôr do 

28.02.2018. P. Šiška nesúhlasil s podmienkami dodatku k nájomnej zmluve. 

 
 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Nájomná zmluva bola ukončená, priestor bol vyprataný. 

 
 

 

L/34/2017 MZ odporúča 

1/ 
 

Pripraviť podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti v budove 

knižnice súpisné číslo 454 na Štúrovej ulici  miestnosť č. 219 a 221.  

  

Plnenie:    Priebežné plnenie 
Podmienky VOS na prenájom časti nehnuteľnosti v budove knižnice súpisné číslo 454 na Štúrovej ulici  miestnosť č. 

219 a 221 boli pripravené a budú predmetom rokovania na MZ v januári 2018. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené  

VOS bola vyhotovená. Nájomná zmluva bola podpísaná s  úspešným 

uchádzačom p. Jankou Gergičovou. 

 
 

 

2/ 
Dať vypracovať cenovú ponuku na posúdenie stavu elektroinštalácie v budove knižnice súpisné 

číslo 454 na Štúrovej ulici v Leopoldove a vypracovanie revíznej správy  

  

Plnenie:   Priebežné plnenie 
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Cenová ponuka na posúdenie stavu elektroinštalácie v budove knižnice súpisné číslo 454 na Štúrovej ulici 

v Leopoldove a vypracovanie revíznej správy je v štádiu rozpracovania v prípade vyhotovenia do zasadnutia MZ 

bude MZ informované. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Splnené 

Revízna správa bola vyhotovená so zistenými nedostatkami, ktoré sa musia 

odstrániť do ďalšej revízie.  

Z revíznej správy vyplýva, že neboli zistené nedostatky bezprostredne 

ohrozujúce bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku v zmysle STN 

33 2000-1. 

 
 

 

3/ 
Vyzvať p. Janu Verbičovú a Mariána Verbiča na odstránenie plota po existujúci plynomer pre  

vytvorenie parkovacieho miesta v rámci rekonštrukcie Hollého ulice parc. reg. E č. 245 a na 

ostatnú časť oplotenej predzáhradky pozemku uzatvoriť nájomnú zmluvu. 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie 
Pani  Jana Verbičová a p.  Marián Verbič boli vyzvaní na odstránenie plota v zmysle uznesenia. 

 
 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Priebežné plnenie 

Plot po existujúci plynomer pre  vytvorenie parkovacieho miesta v rámci 

rekonštrukcie Hollého ulice bol odstránený.  NZ  na ostatnú časť oplotenej 

predzáhradky pozemku nebola vypracovaná, potrebné je stanoviť výšku 

nájmu. 
 

4/ 
Viesť rokovanie o možnostiach odkúpenia pozemku KNC p.č. 1271 s vlastníkom pozemku p. 

Ďurišom za účasti predsedov finančnej komisie, komisie investičných činností, územného 

plánovania, výstavby a životného prostredia a komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a 

seniorov, dotácií a komunitného plánovania 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie 
Rokovanie o možnostiach odkúpenia pozemku KNC p.č. 1271 s vlastníkom pozemku p. Ďurišom sa ešte 

neuskutočnilo. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Priebežné plnenie 

Rokovanie prebehlo 2x, bude vyvolané ďalšie stretnutie po uzdravení p. 

Kuzmu, ktorý rieši uvedený pozemok. 

 
 

 

 

V Leopoldove, dňa  10.08.2018 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                MZ dňa 20.08.2018             


