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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Návrh Mgr. Róberta Levčíka prevziať detské ihrisko do majetku Mesta Leopoldov.  

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Mesto Leopoldov uzatvorilo dňa 12. 05. 2015 Nájomnú zmluvu s Mgr. Róbertom Levčíkom, 

predmetom ktorej je prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Leopoldov – pozemku KN-C 

parc. č. 1271/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 36 m2 za účelom vybudovania 

detského ihriska. Ide o plochu na Nádražnej ulici medzi činžiakom, betónovou cestou a garážami.  

 

 
 

 

Tento nájom bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Leopoldove č. C/5/2015/8 dňa 

27. 04. 2015, a to v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa.  

 

Nájomná zmluva sa uzatvorila na obdobie 10 rokov, t. j. do 12. 05. 2025. 

 

Nakoľko nájomca – Mgr. Róbert Levčík sa z dôvodu sťahovania nemôže naďalej venovať správe 

a údržbe tohto detského ihriska – navrhuje, aby Mesto Leopoldov prevzalo toto detské ihrisko do 

svojho majetku.  

 

Plocha ihriska 



Detské ihrisko pozostáva z nasledovného majetku:  

- klasické oplotenie uzamykateľné 

- ohradené pieskovisko 

- 2 ks lavičiek 

- plastový domček (upotrebiteľný ale v stave pred vyradením) 

- 1 ks odpadkový kôš 

- 1ks tabuľa 

- hračky (bagre, autíčka) – 13 ks 

- odrážadlá – 5 ks 

 

Fotodokumentácia: 

 

 



 

Detské ihrisko sa v súčasnosti na noc uzamyká. Pán Levčík navrhol, aby bolo ihrisko buď 

neuzamykané alebo aby kľúčmi disponovali niektorí z rodičov, ktorí by ihrisko na noc uzamykali.  

Ihrisko v súčasnosti udržiavajú rodičia, ktorí by v údržbe pokračovali aj naďalej.  

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu, aby schválilo uzatvorenie dohody s p. Mgr. Róbertom 

Levčíkom o bezodplatnom nadobudnutí majetku – detského ihriska vrátane príslušenstva – do 

vlastníctva Mesta Leopoldov.  

Návrhy na uznesenie: 

MZ schvaľuje bezodplatné nadobudnutie majetku – detského ihriska vrátane príslušenstva od Mgr. 

Róberta Levčíka, trvale bytom Nádražná 479/4, 920 41  Leopoldov do vlastníctva Mesta 

Leopoldov.  

 

 

 

 


