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Prehodnotenie uznesení, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie 

z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017 k 31.12.2018. 

 

  

MZ 23  zo dňa 30.01.2017 

Všetky uznesenia splnené 
  

MZ 24  zo dňa 07.02.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ  25 zo dňa 27.02.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ 26  zo dňa 27.03.2017 
 

L/26/2017 MZ odporúča 
 

1/ 
Pripraviť ekonomický, právny a komerčný dopad prevádzkovania sociálneho taxíka Regio auto. 

 

  

Plnenie:  k 24.04.2017    Priebežné plnenie 

Podmienky prevádzkovania a zisťovania dopadov sú v štádiu rozpracovanosti. 

Plnenie:  k 13.06.2017    Priebežné plnenie 

Podmienky prevádzkovania a zisťovania dopadov sú v štádiu riešenia. 

Plnenie:  k 30.08.2017    Priebežné plnenie 

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude vypracovaná daná požiadavka. 

Plnenie:  k 02.10.2017    Priebežné plnenie 

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude vypracovaná daná požiadavka. 

Plnenie:  k 13.11.2017    Priebežné plnenie 

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude vypracovaná daná požiadavka. 

Plnenie:  k 11.12.2017    Priebežné plnenie 

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude vypracovaná daná požiadavka. 

Plnenie:  k 22.01.2018    Priebežné plnenie 

V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe ktorého bude vypracovaná daná požiadavka. 

Od 1.1.2018 je účinná novela Zákona o sociálnych službách, aktualizácia bude pripravená v zmysle daného zákona. 

Plnenie:  k 31.07.2018    Priebežné plnenie 
Z dotazníka, ktorý bol rozdaný pri spracovaní komunitného plánu mesta vyplynulo, že 18 ľudí by možno využilo 

sociálny taxík. Rozdaných dotazníkov bolo 200 z toho sa vrátilo 112. 

 

 

Plnenie:  k 31.12.2018  -  Priebežné plnenie 

Z dotazníka, ktorý bol rozdaný pri spracovaní komunitného plánu mesta 

vyplynulo, že 18 občanov by možno využilo sociálny taxík. Rozdaných 

dotazníkov bolo 200 z toho sa vrátilo 112. 
 

 

MZ 27  zo dňa 24.04.2017 

Všetky uznesenia splnené 
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MZ 28  zo dňa 02.05.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

  

MZ 29  zo dňa 13.06.2017 
 

C/29/2017 MZ schvaľuje 
 

19/ 

 
Úpravu platných regulatív v lokalite Tehelňa, na pozemkoch parc. č. 2608, 2609, 2611, 2607 

nasledovne: 

Pásmo C2 - Plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných služieb a stavebnej výroby 

nahradiť v požadovanom území za  Al – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – 

mestské formy s tým, že pásmo Z3 – Plochy izolačnej zelene bude posunuté nižšie, na 

hranicu so zostávajúcim pásmom C2 - Plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných 

služieb a stavebnej výroby, čím sa vytvorí prirodzený oddeľovací lem medzi priemyselnou 

zónou a lokalitou na bývanie. Finančné výdavky spojené s požadovanou zmenou v ÚPD 

žiadateľ uhradí v plnej výške. K urbanistickej štúdii ako takej a požadovaným špecifickým 

regulatívom bude vydané samostatné stanovisko. 

 

  
Plnenie:  k 30.08.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 02.10.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 13.11.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 11.12.2017  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 22.01.2018  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 4/2017. 

Plnenie:  k 31.07.2018  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná prostredníctvom zmeny ÚPD č. 5/2018. Nezaradené 

do zmeny aÚPD č. 4/2017 z dôvodu zaradenia celej lokality Tehelňa – spracovanie urbanistickej štúdie lokality 

Tehelňa spoločnosťou SMF Marko.  

 

 

Plnenie:  k 31.12.2018  -  Priebežné plnenie 

Úprava platných regulatívov v  lokalite Tehelňa, bude vykonaná 

prostredníctvom zmeny ÚPD č. 5/2018. Nezaradené do zmeny UPD č. 4/2017 

z dôvodu zaradenia celej lokality Tehelňa – spracovanie urbanistickej štúdie 

lokality Tehelňa spoločnosťou SMF Marko.  

 
  

MZ 30  zo dňa 24.07.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

  

MZ 31  zo dňa 30.08.2017 

Všetky uznesenia splnené 
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MZ 32  zo dňa 02.10.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

  

MZ 33  zo dňa 13.11.2017 
 

C/33/2017 MZ schvaľuje 
 

5/ 
Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Leopoldov KN-E parcela číslo 75/1 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 304 m2,  parcela číslo 75/3 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 178 m2, parcela číslo 435/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 600 m2  do 

majetku Mesta Leopoldov z majetku Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie  

Žiadosť o bezplatný prevod nehnuteľného majetku v zmysle uznesenia bola zaslaná dňa 20.11.2017  Ministerstvu 

vnútra SR. 

Plnenie:  k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

MV SR listom zo dňa 18.12.2017 bolo oznámené, že predmetný pozemok nie je možné 

delimitovať. 
Plnenie:  k 31.07.2018     Priebežné plnenie 

MV SR listom zo dňa 18.12.2017 bolo oznámené, že predmetný pozemok nie je možné 

delimitovať. 

 
 

Plnenie:  k 31.12.2018  -  Priebežné plnenie 

MV SR listom zo dňa 18.12 2017 bolo oznámené, že predmetný pozemok nie je 

možné delimitovať. 
 

 

 

 

 

10/ 
Pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 7 na Rázusovej ul. č. 1491/33 v Leopoldove pre 

Katarínu Miklošovú a Petra Letovanca, bytom Leopoldov, Gojdičova 477/11, na obdobie od 01. 

12. 2017 do 30. 11. 2020. 

Náhradníkmi sú: 

1. Simona Foltánová a Miloš Halenár (1 dieťa),  bytom Gojdičova 1141/15C, 920 41  Leopoldov 

2. Alexandra Kováčová a Stanislav Srdoš, bytom Gojdičova 20, 920 41  Leopoldov. 

  

Plnenie:   Priebežné plnenie   

Nájomný byt nebol uvoľnený, z dôvodu doplatenia celej dlžnej sumy aj finančnej zábezpeky, t.z., že pridelenie bytu 

v súčasnosti nebude realizované. 

Plnenie:  k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

Nájomný byt nebol uvoľnený, z dôvodu doplatenia celej dlžnej sumy aj finančnej zábezpeky, t.z., že pridelenie bytu 

v súčasnosti nebude realizované. 

Plnenie:  k 31.07.2018     Priebežné plnenie 

Nájomný byt nebol uvoľnený, vysťahovanie pôvodného nájomcu bude riešené právnikom z dôvodu toho, že 

opätovne neplatí nájomné a bola jej doručená výzva na odovzdanie bytu k 31.07.2018, ktorý neodovzdala. 
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Plnenie:  k 31.12.2018  -  Priebežné plnenie  

Nájomný byt nebol uvoľnený, vysťahovanie pôvodného nájomcu bude riešené  

právnikom z dôvodu toho, že opätovne neplatí nájomné a bola jej doručená 

výzva na odovzdanie bytu k 31.7.2018, ktorý neodovzdala.  
 

 

 

L/33/2017 MZ odporúča 

 

1/ 
Viesť rokovania s p. Klapicom za účasti poslancov mestského zastupiteľstva s otázkou, či by bolo 

možné vyčleniť väčší priestor pre umiestnenie tržnice (napr. skrátenie skladu) a predloženie 

podnikateľského zámeru pánom Klapicom so situačným nákresom ďalšieho rozvoja predajne. 
  

Plnenie:    Priebežné plnenie  

Pani primátorka podá informáciu na zasadnutí MZ dňa 11.12.2017. 

Plnenie:  k 22.01.2018     Priebežné plnenie 

Rokovanie prebehlo dňa 5.12.2017, komisia odporučila predaj pozemkov pod predajňou p. 

Klapicu pri súčasnom vyprataní a uvoľnení pozemku vedľa prepojovacej ul. medzi Bernolákovou 

a Nám. Sv. Ignáca mestu. P. Klapica do 31.1.2018 predloží koncept zásobovania predajne. 
Plnenie:  k 31.07.2018     Priebežné plnenie 

Rokovanie prebehlo dňa 5.12.2017, komisia odporučila predaj pozemkov pod predajňou p. 

Klapicu pri súčasnom vyprataní a uvoľnení pozemku vedľa prepojovacej ul. medzi Bernolákovou 

a Nám. Sv. Ignáca mestu. P. Klapica prisľúbil koncept riešenia a časový harmonogram vypratania 

do konania MZ v auguste. 

 
 

Plnenie:  k 31.12.2018  -  Splnené. 

Uznesením MZ číslo  C/2/2018/12 zo dňa 10.12.2018 bol schválený odpredaj 

časti pozemku pod budovou domácich potrieb p. Klapicovi. 
 

  

MZ 34  zo dňa 11.12.2017 
 

C/34/2017 MZ schvaľuje 

 

11/ 
Nadobudnutie pozemkov v k.ú. Leopoldov  KN-C parc. číslo 2448/2 (97m2, zast. plocha), 

parcela číslo 2460/4 (115m2, zast. plocha), parcela číslo 2460/6 (1686m2, zast. plocha), parcela 

číslo 2461/1 (140m2, zast. plocha), parcela číslo 2461/5 (115m2, zast. plocha), parcela číslo 

2461/9 (1457m2, zast. plocha), parcela číslo 2461/12 (42m2, zast. plocha), parcela číslo 2461/14 

(13m2, zast. plocha), parcela číslo 2446/282 (4m2, orná pôda),  parcela číslo 1628/102 (6795m2, 

ostatná plocha), parcela číslo 2564/2 (154m2, ostatná plocha), parcela číslo 2574/3 (246m2, 

ostatná plocha), parcela číslo 2574/4 (734m2, orná pôda) 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“ 
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Plnenie:    Priebežné plnenie  

Z SPF doteraz neprišla žiadna odpoveď ohľadom  bezodplatného prevodu pozemkov v zmysle uznesenia. 

Plnenie:  k 31.07.2018     Priebežné plnenie 

Súhlas od SPF so stavbou Cykrotrasy sme obdržali, po schválení nenávratného finančného príspevku na cyklotrasu , 

budeme riešiť Zmluvu so SPF. Vlastnícke právo k pozemkom musí byť vysporiadané do kolaudácie stavby. 

 

Plnenie:  k 31.12.2018  -  Priebežné plnenie 

Súhlas od SPF so stavbou Cyklostrasy sme obdržali, po schválení  

nenávratného finančného príspevku na cyklostrasu, budeme riešiť Zmluvu 

so SPF. Vlastnícke právo k pozemkom musí byť vysporiadané do kolaudácie 

stavby.  
 
 

L/34/2017 MZ odporúča 
 

3/ 
Vyzvať p. Janu Verbičovú a Mariána Verbiča na odstránenie plota po existujúci plynomer pre  

vytvorenie parkovacieho miesta v rámci rekonštrukcie Hollého ulice parc. reg. E č. 245 a na 

ostatnú časť oplotenej predzáhradky pozemku uzatvoriť nájomnú zmluvu. 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie 
Pani  Jana Verbičová a p.  Marián Verbič boli vyzvaní na odstránenie plota v zmysle uznesenia. 

Plnenie:  k 31.07.2018     Priebežné plnenie 

Plot po existujúci plynomer pre vytvorenie parkovacieho miesta v rámci rekonštrukcie Hollého ulice bol odstránený. 

NZ na ostatnú časť oplotenej predzáhradky pozemku nebola vypracovaná, potrebné je stanoviť výšku nájmu. 

 

Plnenie:  k 31.12.2018  -  Priebežné plnenie 

Plot po existujúci plynomer pre  vytvorenie parkovacieho miesta v rámci 

rekonštrukcie Hollého ulice bol odstránený.  NZ  na ostatnú časť oplotenej 

predzáhradky pozemku nebola vypracovaná, potrebné je stanoviť výšku 

nájmu. 
 

4/ 
Viesť rokovanie o možnostiach odkúpenia pozemku KNC p.č. 1271 s vlastníkom pozemku p. 

Ďurišom za účasti predsedov finančnej komisie, komisie investičných činností, územného 

plánovania, výstavby a životného prostredia a komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny a 

seniorov, dotácií a komunitného plánovania 

  

Plnenie:    Priebežné plnenie 
Rokovanie o možnostiach odkúpenia pozemku KNC p.č. 1271 s vlastníkom pozemku p. Ďurišom sa ešte 

neuskutočnilo. 

Plnenie:  k 31.07.2018     Priebežné plnenie 

Rokovanie prebehlo 2 krát, bude vyvolané ďalšie stretnutie po uzdravení p. Kuzmu, ktorý rieši uvedený pozemok. 

 

Plnenie:  k 31.12.2018  -  Priebežné plnenie 

Rokovanie sa uskutočnilo dňa 10.01.2019, p. primátorka podá informáciu na 

zasadnutí MZ .  

 
 

V Leopoldove, dňa  18.01.2019 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                MZ dňa 28.01.2019             


