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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2019 

k 25.03.2019, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 
 

  

MZ 03  zo dňa 14.01.2019 
 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

  

MZ 04  zo dňa 28.01.2019 
 

C/4/2019 MZ schvaľuje 
 

2/ 

Finančný príspevok vo výške 8 200,- EUR na spolufinancovanie nákladov súvisiacich 

s kabelizáciou vzdušného vedenia VN V234 (22kV) nachádzajúceho sa v zastavanom území 

mesta Leopoldov (most pri Trolaskoch).  

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  
Právnici ZSE pracujú na vyhotovení zmluvy na spolufinancovania nákladov súvisiacich 

s kabelizáciou vzdušného vedenia.  

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  

 

 

 

 

4/ 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Leopoldov a to: p. č. 1616/5 vo 

výmere 5 m2 a p. č. 1616/6 vo výmere 5 m2, k. ú. Leopoldov, zapísané na LV č. 1200 

odčlenené geometrickým plánom č. G1 513/2018 overeného dňa 26.11.2018 od pôvodnej 

parcely č. E 245 – ostatná plocha v celkovej výmere  24 520 m2 za cenu 30,50 €/m2.  

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  
Západoslovenská distribučná poslala 5. 3. 2019 návrh kúpnej zmluvy, s ktorou Mesto Leopoldov súhlasilo. 

Mesto čaká na podpis zmluvy zo strany Západoslovenskej distribučnej.  

 

 

 

 

6/ 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie 

projektu„Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, 

Leopoldov“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a 

zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 
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rôznehodruhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom rozvoja mesta; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  

výške 13 481,65 EUR 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  
Prílohy k žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební Základnej školy, 

Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“ boli zaslaná TSK  Odbor  SO  pre IROP Trnava, dňa 07.02.2019. 

 

 

 

 

7/ 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do 

troch rokov veku v meste Leopoldov“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-

2018-34 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj 

služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta/kraja a platným programom rozvoja 

mesta;  

− zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

− zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 25 000,- EUR  

− zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta  

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  
Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v 

meste Leopoldov“ bola zaslaná TSK  Odbor  SO pre IROP Trnava, dňa 07.02.2019. 

 

 

 

L/4/2019 MZ odporúča 

 

1/ 

Pripraviť podklady k odpredaju majetku na Hollého ul. p.č. 245 k. ú. Leopoldov pred 

rodinným domom Verbičových. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  
Príprava podkladov k odpredaju predmetného pozemku je v štádiu prípravy a po predložení všetkých 

potrebných podkladov budú predložené k prerokovaniu na nasledujúce MZ. 

 

 

 

2/ 
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Pripraviť materiály k odkúpeniu pozemku do vlastníctva mesta a to p.č. 483/1, k.ú. 

Leopoldov vo výmer 456 m2. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  
V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kováčikovou ohľadom prevodu majetku.  

 

 

 

3/ 

Zmenu ÚPDč. 6/2019 - doplniť funkciu B1 do  lokality B2 pri ZŠ tak, aby mohol byť 

investičný zámer vlastníka nehnuteľnosti na p.č. 136 zrealizovaný. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  
Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

 

 

4/ 

Pripraviť do zmeny územného plánu č. 6/2019 na schválenie zmeny regulatívu pre 

oplotenie. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  
Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

 

 

 

 

 

V Leopoldove, dňa  15.03.2019 

 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 25.03.2019 

 


