Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2018, ktoré
mali hodnotenie ako priebežné plnenie.

C/35/2018 MZ schvaľuje
2/
Na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,spôsob prenechania do nájmu nehnuteľnosti – časť budovy a to miestnosť číslo 219
a 221 spolu vo výmere 32,90 m2 na druhom podlaží, súpisné číslo budovy 454 na Štúrovej ulici
v Leopoldove, obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Plnenie: Priebežné plnenie
Prenájom priestorov uvedených v uznesení bude zrealizovaný prostredníctvom vyhlásenia OVS
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka s tým, že termín na podanie návrhov na prenájom
je do 28.02.2018 do 12,00 hod.

Plnenie: k 26.03.2018 Splnené
Súťaž bola zrealizovaná prostredníctvom OVS a bola ukončená dňa 28.2.2018.

3/
Na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,podmienky obchodnej verejnej súťaže v ktorej Mesto Leopoldovvyhlasuje podľa ust.
§ 281 až § 288 Obchodného zákonníkaObchodnú verejnú súťaž (OVS), v ktorej je predmet
nájmu časť nehnuteľnosti určeného na prenájom a tvoria ju dve miestnosti v budove so
súpisným číslom 454 na Štúrovej ul. v Leopoldove, nachádzajúce sa na druhom podlaží nad
mestskou knižnicou a sú priechodzie, sú pôvodné a nerekonštruované.
Lehota na predkladanie návrhov zmlúv sa začína 29. 01. 2018 a končí sa dňa 28. 02. 2018 o
12,00 hod. (rozhodujúci je termín doručenia na adresu vyhlasovateľa).
Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže v termíne do 15 dní od
vyhodnotenia súťaže.

Plnenie: Priebežné plnenie
Obchodno-verejná súťaž bola vyhlásená v zmysle prijatého uznesenia, termín podania návrhov na
prenájom sa končí dňa 28.02.2018 o 12,00 hod.
OVS bola vyhlásená na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta a v regionálnych
novinách „Hlohovecko“.

Plnenie: k 26.03.2018 Splnené
Súťaž bola ukončená dňa 28.2.2018. Komisia zasadla a vyhodnotila návrhy zmlúv a vybrala
uchádzača dňa 1.3.2018.

7/
Účasť Mesta Leopoldov na projekte „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
a súhlasí so spolufinancovaním 25 % v maximálnej výške 7 950,- EUR z oprávnených nákladov
v rozpočte Mesta na rok 2018. Projekt bude financovaný z projektu Slovenského futbalového
zväzu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“.
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Plnenie: Priebežné plnenie
Žiadosť na projekt bola podaná do druhého kola, ale doteraz nebolo doručené rozhodnutie
o poskytnutí finančného príspevku.

Plnenie: k 26.03.2018 - Splnené
Žiadosť na projekt bola podaná do druhého kola. Dotácia nebola poskytnutá.

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.

9/
Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Leopoldov parcely KN-E číslo 1615/105 –
ostatná plocha vo výmere 32 m2, do majetku Mesta Leopoldov z majetku Slovenskej republiky v
správe Okresného úradu Trnava.

Plnenie: Priebežné plnenie
Dohoda a protokol o prevode vlastníctva daného pozemku do majetku Mesta Leopoldov bol
podpísaný a podaný na zápis do katastra nehnuteľností dňa 27.1.2018. Dohoda a protokol bola
zverejnená na webovej stránke mesta dňa 23.1.2018.

Plnenie: k 26.03.2018 - Priebežné plnenie
Rozhodnutie z Okresného úradu, katastrálneho odboru
doručené.

o zápise vlastníctva dodnes nebolo

H/35/2018 MZ zriaďuje
1/
Komisiu na vyhodnotenie vyhlásenej obchodno-verejnej súťažena prenájom nehnuteľnosti – časť
budovy súpisné číslo 454 na Štúrovej ul. v Leopoldove, miestnosť č. 219 a 221, spolu vo výmere
32,90 m2, v zložení:
Ing. arch. Matej Jančár
Pavel Zlámala
Mgr. Jozef Krilek.
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Plnenie:Priebežné plnenie
Komisia na vyhodnotenie vyhlásenej OVS na prenájom nehnuteľnosti – časť budovy, s. č. 454 na
Štúrovej ul. v Leopoldove bola zriadená, lehota na predkladanie návrhov zmlúv sa začína 29. 01.
2018 a končí sa dňa 28. 02. 2018 o 12,00 hod., po tomto termíne komisia vyhodnotí podané
návrhy a vyhlási úspešného nájomcu.

Plnenie: k 26.03.2018 Splnené
Súťaž bola ukončená dňa 28.2.2018. Komisia zasadla a vyhodnotila návrhy zmlúv a vybrala
uchádzača dňa 1.3.2018.

L/35/2018 MZ odporúča
1/
Pripraviť odpredaj časti majetku parcelyKN-E 245 v k. ú. Leopoldov, vo vlastníctve mesta
Leopoldov, vo výmere cca 38 m2, vrátane predloženia polohopisu a výškopisu skutočného
zamerania, budúcim vlastníkom Petrovi a Zuzane Púšovým, bytomHollého ul. č. 9, Leopoldov.

Plnenie: Priebežné plnenie
Podklady k odpredaju predmetného pozemku budú predmetom rokovania MZ dňa 26.02.2018.
/bod 5a – spôsob prevodu dnes a na budúce MZ samotný odpredaj aj s cenou/

Plnenie: k 27.03.2018 Splnené
Odpredaj časti majetku bolo predložené na rokovaní MZ dňa 26.2.2018 a uznesením číslo
C/36/2018/3 schválilo zámer prevodu vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
V Leopoldove dňa 16.03.2018
Vypracovala: Ing. Trnková, hlavný kontrolór

MZ dňa 26.03.2018
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