
Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2015   k 31.12.2017,  

ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      

  

MZ 5  zo dňa 27.04.2015 
 

N/5/2015 MZ odporúča 
 

1/   
 Primátorke mesta rokovať so spoločnosťami Slovenské liehovary a likérky, a. s., Enviral, a. s.  

a Meroco, a. s. o podmienkach údržby cestnej komunikácie a mostného objektu po ich kúpe od 

TTSK a následné prerokovanie zámeru odkúpenia časti cesty č. II/513 v dĺžke 0,993 km 

a mostného objektu ev. č. 003 ID M9476 od TTSK na niektorom z nasledujúcich zasadnutí MZ. 
 

Primátorka mesta rokovala so spoločnosťami o podmienkach údržby cestnej komunikácie a mostného objektu na 

základe uznesenia s tým, aby do 15.05.2015 predložili návrh zmluvy. Spoločnosti požiadali o predĺženie termínu 

predloženia návrhu tak, aby tento mohol byť predložený na nasledujúcom júnovom zasadnutí MZ. 

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

Prehodnotenie k 30.06.2016:        Priebežné plnenie, uznesenie v sledovaní 

Vyhodnotenie  k 31.12.2016:        Priebežné plnenie  

Dňa 12.10.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so spol. Enviral, a.s. k prerokovaniu o podmienkach údržby 

cestnej komunikácie a mostného objektu, čoho výsledkom bola dohoda na vypracovanie dopravnej štúdie a  

zhodnotenie technického stavu mostných objektov nachádzajúce sa v danej lokalite spoločnosťou Enviral, a.s.   

Vyhodnotenie  k 31.07.2017:        Priebežné plnenie  

Spoločnosť  Enviral v súčasnosti so zvýšením výroby bioetanolu rieši aj dopravnú situáciu pred objektom. 

 

 

Plnenie:  k 31.12.2017 -   Priebežné plnenie 

Spoločnosť Enviral v súvislosti so zvýšením výroby bioetanolu rieši aj 

dopravnú situáciu pred objektom. 

 
 

 
  

MZ 9  zo dňa 07.09.2015 
 

N/9/2015 MZ odporúča 

 

1/ 
 

Primátorke mesta pripraviť návrh zmeny dopravného značenia so zákazom vjazdu  nákladných 

vozidiel nad 3,5 t na území mesta Leopoldov. 
 



Uznesenie má odporúčací charakter, primátorka mesta zatiaľ nevydala pokyny na zabezpečenie návrhu zmeny 

dopravného značenia vo veci nákladných vozidiel nad 3,5 t. 

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

Prehodnotenie   k 30.06.2016 bolo nasledovné :   Priebežné plnenie :  Uznesenie je v sledovaní. 

Vyhodnotenie    k 31.12.2016       Priebežné plnenie :     Uznesenie je v sledovaní. 

Vyhodnotenie    k 31.07.2017       Priebežné plnenie :      

Návrh zmeny dopravného značenia v zmysle uznesenia je v sledovaní. 

 

 

Plnenie:  k 31.12.2017   -    Priebežné plnenie 

Prehodnotené na zasadnutí stavebnej komisii a predložené na januárové MZ. 

 
 

 

  

MZ 11  zo dňa 12.11.2015 

 

C/11/2015 MZ schvaľuje 
 

6/ 

 

V súvislosti so zabezpečením zvýšenej bezpečnosti chodcov v cestnej premávke, prostredníctvom 

zriadenia verejnoprospešnej stavby – chodník pri ceste III/5132, od Ul. E. Pauloviča (lokalita 

Novopold) s ukončením pri ceste II/513 odkúpenie pozemku parc. č. 2655/11 (reg. C) o výmere 

180 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 063/2015 zo dňa 28. 07. 2015 od parcely registra 

E č. 2-2612/2, k.ú. Leopoldov, odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č. 2655/12 (reg. C) o 

výmere 1 m2, parc. č. 2655/13 (reg. C) o výmere 27 m2 a parc. č. 2655/14 (reg. C) o výmere 100 

m2, odčlenených geometrickým plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 za cenu 6 eur/m2. 
  
Spoločnosť Vrlák, s.r.o. spracuje podľa objednávky Mesta Leopoldov č. 274 (so znením: Objednávame si u Vás 

vysporiadanie pozemkov pod stavbou - Zriadenie chodníka pri ceste III/5132 v k.ú. Leopoldov.) návrh kúpnej 

zmluvy so všetkými vlastníkmi. 

Vyhodnotenie:  S p l n e n é  čiastočne   

Návrh kúpnej zmluvy bol spracovaný, prebiehajú jednania so všetkými vlastníkmi pozemkov pod predmetnou 

stavbou. 

Uznesenie bude opätovne prehodnotené , či došlo k podpísaniu kúpnej zmluvy.  

Prehodnotenie k 30.06.2016:   Priebežné plnenie  

V súčasnosti prebieha podpisovanie KZ zo strany predávajúcich. 

Uznesenie bude prehodnotené. 

Vyhodnotenie k 31.12.2016:     Priebežné plnenie : 

 Zmluva je len jedna, podpisuje sa priebežne. Z dôvodu úmrtia jednej zo zúčastnených je potrebné ukončenie 

dedičského  konanie, ktoré má byť koncom januára.     

Vyhodnotenie k 31.07.2017         Priebežné plnenie : 

V súčasnosti chýba podpis zmluvy od p. Šnircovej , ktorá je momentálne nedostupná. 

 

 

 

 

 



Plnenie:  k 31.12.2017  -  Priebežné plnenie 

V súčasnosti chýba podpis zmluvy od p. Šnircovej,  z dôvodu úmrtia, na 

základe toho čakáme na výsledok dedičského konania.  
 

 

  

MZ 12  zo dňa 07.12.2015 
 

C/12/2015 MZ schvaľuje 

 

6/ 

Odpredaj pozemku pod rodinným domom na Hollého ulici s prideleným súpisným číslom 645 –

dielu č. 3 o výmere 16 m2 spolu s pozemkom priľahlým – dielu č. 4 o výmere 46 m2, odčlenených 

geometrickým plánom č. 105/2015 zo dňa 01. 10. 2015 od pozemku KN-E parc. č. 245 o 

celkovej výmere 24 620 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1200 Marcelovi 

Pepicovi, trvale bytom Leopoldov, Hollého 31, za cenu 10,- eur/m2. Odpredaj pozemku je v 

súlade s § 9a ods. (8) písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Cena bola stanovená na základe odseku 1. Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a 

nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva. Celková 

predajná cena predstavuje 620,- eur. 
  

Splnené čiastočne: 

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti bola podpísaná zmluvnými stranami dňa 11. 12. 2015, kedy bola 

aj zverejnená. Kúpna cena bola uhradená kupujúcim dňa 16. 12. 2015.  

Rozhodnutie Okresného úradu Hlohovec, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho páva do katastra 

nehnuteľnosti do dňa 08. 02. 2016 nebolo doručené. 

Prehodnotenie k 30.06.2016 bolo nasledovné :      Priebežné plnenie : 

Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor vydal rozhodnutie doručené mestu dňa 23. 05. 2016, ktorým návrh na 

vklad vlastníckeho práva kúpnej zmluvy pozastavil. Kupujúci s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 

nepredložil všetky požadované doklady. 

Vyhodnotenie k 31.12.2016      Priebežné plnenie :  

Pán Pepic stále čaká na odsúhlasenie geometrického plánu zo Slovenského pozemkového fondu. 

Vyhodnotenie k 31.07.2017      Priebežné plnenie :  

Konanie bolo Správou katastra zastavené, uznesenie naďalej zostáva v sledovaní.. 

 

 

Plnenie:  k 31.12.2017  -  Splnené 

Uznesenie z  dôvodu nových skutočností bolo MZ dňa 13.11.2017 zrušené / 

F/33/2017 MZ ruší  bod 1/ a zároveň MZ prijalo nové uznesenie v časti 

C/33/2017 MZ schvaľuje pod bodom 7. 
 

 

V Leopoldove, dňa  11.01.2018              

Vypracovala:  Ing. Trnková     MZ dňa 22.01.2018 


