
Názov materiálu:  Nadobudnutie do vlastníctva časti cesty a mostného objektu vo vl. TTSK   

Predkladateľ:  Ing. Adriana Urbanová 

Dátum spracovania:  16. 04. 2015, 11. 08. 2015 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Nadobudnutie časti cesty a mostného objektu na Trnavskej ceste do vlastníctva mesta z vlastníctva TTSK. 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Mesto žiadalo dňa 13. 09. 2013 o odovzdanie nasledovných nehnuteľností z majetku Trnavského 

samosprávneho kraja: 

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

3534A11000 v meste Leopoldov a 

- mostného objektu ev. č. 003 ID M9476 v meste Leopoldov. 

Tento úsek je označený ako Trnavská cesta. V súčasnosti cestu využívajú podniky, ktoré majú v tejto 

oblasti sídlo.  

Zastupiteľstvo TTSK predmetnú žiadosť prejednalo dňa 22.04.2015 a prevod vlastníctva schválilo 

uznesením č. 180/2015/10. 

Je potrebné, aby uvedený prevod bol schválený aj na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpis zo Zápisnice z 5. zasadnutia MZ v Leopoldove konaného dňa 27. 04. 2015: 

9. Rôzne: 

b) Schválenie kúpy miestnej komunikácie a mostného objektu od TTSK 

- informovala prednostka MsÚ (viď príloha č. 14). 

 

Diskusia:  

Do diskusie sa zapojili: JUDr. Milan Gavorník, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 

 

P. Stanislav Piovarči – navrhol počkať s kúpou časti cesty. 

 

Prednostka MsÚ – navrhla tiež počkať s kúpou časti cesty pokiaľ nebude s podpísaná zmluva so 

spoločnosťami sídliacimi na Trnavskej ceste, z ktorej bude zjavné, že si tieto spoločnosti budú cestnú 

komunikáciu udržiavať. 

 

Návrh na uznesenie – MZ odporúča:  

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. 

Hlasovanie: za           10  

(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Karaba, Luhová, Miklošová, Piovarči, Slováková, Zlámala) 

                    proti         0 

                    zdržali sa 0.                                               

Uznesenie bolo prijaté. 

 



Rokovania primátorky s predmetnými spoločnosťami o podmienkach údržby cestnej komunikácie a mostu 

prebehli, zo strany ENVIRAL-u bola navrhnutá Zmluva o údržbe prístupovej cesty. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame poslancom mestského zastupiteľstva posúdiť predložený návrh zmluvy a schváliť kúpu časti 

cesty č. II/513 v dĺžke 0,993 km medzi uzlovými bodmi 3534A10900 – 3534A43800 – 3534A11000 v 

meste Leopoldov za sumu 1 euro a mostného objektu ev. č. 003 ID M9476 v meste Leopoldov za sumu 1 

euro od Trnavského samosprávneho kraja. 

 

Návrhy na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpu časti cesty č. II/513 v dĺžke 0,993 km medzi uzlovými bodmi 

3534A10900 – 3534A43800 – 3534A11000 v meste Leopoldov za sumu 1 euro a mostného objektu ev. č. 

003 ID M9476 v meste Leopoldov za sumu 1 euro od Trnavského samosprávneho kraja. 

 

Prílohy: 

- Návrh zmluvy o údržbe prístupovej cesty 


