
Názov materiálu:  Predbežný záujem – pozemky MV SR, Šulekovská cesta 
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Dôvodová správa: 

Žiadosť MV SR o vydanie stanoviska k pozemkom 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Dňa 19.8.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trnava, požiadalo  

mesto Leopoldov o vydanie predbežného stanoviska o kúpu, resp. nájom pozemkov: 

 

parc. reg. C, č. 2449/1 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 694 m2 

parc. reg. C, č. 2449/2 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 852 m2 

parc. reg. C, č. 2449/4 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5 m2 

parc. reg. C, č. 2449/5 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 25 m2 

 

Mesto Leopoldov je vlastníkom bytu č. 8 na 4.poschodí v bytovom dome, Šulekovská č. 

969/11, spoluvlastnícky podiel 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu 6983/169793. Ministerstvo vnútra SR ako správca pozemkov má záujem 

o vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod budovou ako aj priľahlých pozemkov ku stavbe. 

Výsledkom by bola kúpna zmluva, resp. nájomná zmluva, ktorá by upravovala vlastnícke 

vzťahy, resp. iné právo k užívaniu pozemkov, ktoré v súčasnosti spravuje MV SR. 

   

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame poslancom schváliť predbežný záujem o kúpu pozemkov v správe MV SR.  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Leopoldov 

a) schvaľuje predbežný záujem o kúpu pozemkov parc. reg. C, č. 2449/1 – zastavaná 

plocha a nádvorie, výmera 694 m2; parc. reg. C, č. 2449/2 – zastavaná plocha 

a nádvorie, výmera 852 m2; parc. reg. C, č. 2449/4 – zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 5 m2; parc. reg. C, č. 2449/5 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 25 m2, 

v prislúchajúcom podiele. 

 

b) schvaľuje predbežný záujem o nájom pozemkov parc. reg. C, č. 2449/1 – zastavaná 

plocha a nádvorie, výmera 694 m2; parc. reg. C, č. 2449/2 – zastavaná plocha 

a nádvorie, výmera 852 m2; parc. reg. C, č. 2449/4 – zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 5 m2; parc. reg. C, č. 2449/5 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 25 m2, 

v prislúchajúcom podiele. 

 

 

Prílohy: 

žiadosť MV SR 

LV č. 1674 

LV č. 2165 

 

 

 



 


