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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2019 

k 29.04.2019, 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 nákladovsúvisiacich 

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

mesta Leopoldov (most pri Trolaskoch).  

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  
Na základe informácie p. Ondriga ZSE pracuje na spôsobe začlenenie mesta do projektu spolufinancovania 

nákladov súvisiacich s kabelizáciou vzdušného vedenia.  

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  
Pracovníci ZSU pracujú na vyhotovení zmluvy na spolufinancovanie nákladov súvisiacich s kabelizáciou 

vzdušného vedenia. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
ZSD uzatvorí zmluvu s p. Ondrigom. Mesto Leopoldov musí uzatvoriť zmluvu s p. Ondrigom. Mestský právnik 

poslal návrh zmluvy.  
 

 

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  
Dňa 11.02.2019 bola Západoslovenskej distribučnej, a.s. poslaná žiadosť o zaslanie návrhu zmluvy na odkúpenie 

pozemkov v zmysle uznesenia, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Leopoldov. 

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  
Západoslovenská distribučná poslala 05.03.2019 návrh kúpnej zmluvy, s ktorou Mesto Leopoldov súhlasilo. 

Mesto čaká na podpis zmluvy zo strany Západoslovenskej distribučnej. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Zmluva zo strany Západoslovenskej distribučnej bola podpísaná a zverejnená dňa 25. 03. 2019. Návrh na 

vklad do KN podala Západoslovenská distribučná dňa 15.04.2019. Čakáme na Rozhodnutie o vklade 

vlastníckeho práva do katastra. 
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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 

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  
Žiadosť oNFP za účelom realizácie projektu„Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. 

Ignáca 31, Leopoldov“ bola zaslaná TSK  Odbor SO pre IROP Trnava, dňa 07.02.2019. 

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

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Prílohy k žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební Základnej školy, 

Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“ bola 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  
Žiadosť oNFP 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. 

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. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Prijaté nové uznesenie č. C/5/2019/3 zvýšené spolufinancovanie vo výške 25 993,53 €. 

 

 

 

 

L/4/2019 MZ odporúča 
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1/ 

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

rodinným domom Verbičových. 

  

Plnenie:  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. 

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. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Podklady k zámeru odpredať majetok mesta rodine Verbičových budú predložené na zasadnutie MZ dňa 

29. 04. 2019. 

 

 

 

2/ 

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

vo výmer 456 m2. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  
Prebieha zhromažďovanie podkladov na  odkúpenie pozemku, ktoré budú predložené k prerokovaniu na 

nasledujúce MZ . 

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

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kovačikovou 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. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - 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. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
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Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

 

  

MZ 05  zo dňa 25.02.2019 
 

A/5/2019 MZ berie na vedomie 
 

6/ 
Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2019 v súlade sVZN 

č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta     Leopoldov 

nasledovne: 

 

01. Rehabilitačné cvičenie:      200,- Eur 

02. Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu:    200,- Eur 

03. Joga pre všetkých:      150,- Eur 

04. Neregistrovaní stolní tenisti:     200,- Eur 

05. NS Skarabeus       750,- Eur 

06. Kvapka krvi                  500,- Eur 

07. Spoločenstvo L´múry      800,- Eur 

SPOLU:                 2.800,-Eur  

 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Finančné prostriedky budú jednotlivým organizáciám poskytované priebežne počas celého roka 2019 v zmysle 

VZN č. 91/2013. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Doteraz bolo organizáciám, ktoré nemajú pridelené IČO, vyplatených 338,26 €. 

 

C/5/2019 MZ schvaľuje 
 

3/ 
Predloženie Žiadosti oNFP 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 25 993,53 EUR  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Žiadosť o NFP so spolufinancovaním 25 000 € za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti 

o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov“ bola dňa 07.02.2019  zaslaná Trnavskému samosprávnemu kraju 

, odbor SO pre IROP. Uznesenie č. C/5/2019/3 o zvýšenom spolufinancovaní vo výške 25 993,53 € bude 

predložené po výzve Trnavského samosprávneho kraja. 
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Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Žiadosť o NFP so spolufinancovaním 25 000 € za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb 

starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov“ bola dňa 07.02.2019  zaslaná Trnavskému 

samosprávnemu kraju , odbor SO pre IROP. Uznesenie č. C/5/2019/3 o zvýšenom spolufinancovaní vo 

výške 25 993,53 € bude predložené po výzve Trnavského samosprávneho kraja. 

 

4/ 
Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2019 v súlade s VZN č. 91/2013 o 

poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne: 

01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov   1 000,- Eur 

02. Mestský stolno-tenisový klub                5 000,- Eur 

03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska      200,- Eur 

04. Leopoldovský tenisový klub LTC    5 300,- Eur 

05. Nohejbalový klub Leopoldov        700,- Eur 

06. ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov   2 000,- Eur 

07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC                             4 000,- Eur 

08. Mestský telovýchovný klub MTK              23 000,- Eur 

09. OZ Pranier           700,- Eur 

10. OZ Kynologický klub Leopoldov                                              200,-Eur 

SPOLU:                   42100,-Eur 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Všetkým organizáciám v zmysle uznesenia bol zaslaný sprievodný list na predloženie nasledovných 

dokladov do 29.03.2019 : 

- výpis z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace (IČO) 

- výpis z registra trestov PO nie staršieho ako 3 mesiace 

- písomné potvrdenie od Daňového úradu a Sociálnej poisťovne o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových 

povinností, nie staršie ako 3 mesiace 

- písomné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu, že nemá voči mestu a jeho organizáciám žiadne nevysporiadané 

záväzky, nie je v konkurze, alebo v úpadku.  

Po predložení dokladov bude s nimi podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov 

a finančné prostriedky im budú pripísané na účet do 15 dní od podpisu zmluvy v zmysle VZN č. 91/2013 

§ 11 bod 4. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady, bolo vyplatených na bankový účet spolu 40 500 €. 

 

8/ 
Odovzdanie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu v trase medzi Moyzesovou    

a Gojdičovou ulicou“ na pozemkoch parc. číslo 482/101, 481/103, 481/101, 481/104    registra 

„E“ a parc. číslo 2667/2, 2667/3 registra“C“, katastrálne územie Leopoldov do prevádzky 

spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79   Piešťany  

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Žiadosť o návrh prevádzkovej zmluvy a výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva boli zaslané dňa 05.03.2019 

spoločnosti Tavos, a.s. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Žiadosť o návrh prevádzkovej zmluvy a výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva boli zaslané dňa 

05.03.2019 spoločnosti Tavos, a.s. 

Predmetná zmluva bola primátorkou mesta podpísaná dňa 15. 04. 2019, čakáme na podpis zo strany 

TAVOS-u, a.s. 
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9/ 
Odovzdanie vodnej stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie v trase medzi Moyzesovou 

a Gojdičovou ulicou“ na pozemkoch parc. číslo 481/103, 481/101 registra „E“, parc. č. 

2667/2, 2667/3 registra „C“, katastrálne územie Leopoldov do prevádzky spoločnosti 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany  

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Žiadosť o návrh prevádzkovej zmluvy a výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva boli zaslané dňa 05.03.2019 

spoločnosti Tavos, a.s. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Žiadosť o návrh prevádzkovej zmluvy a výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva boli zaslané dňa 

05.03.2019 spoločnosti Tavos, a.s. 

Predmetná zmluva bola primátorkou mesta podpísaná dňa 15. 04. 2019, čakáme na podpis zo strany 

TAVOS-u, a.s. 

 

 

 

 

V Leopoldove, dňa  18.04.2019 

 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 29.04.2019 

 


