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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2020 

k 11.05.2020, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

 

 

 

  

MZ 14  zo dňa 27.01.2020 

 

C/14/2020 MZ schvaľuje 

 

12/ 

Prenechanie majetku Mesta Leopoldov - projektor BenQMS527, projekčné plátno Sencor 

STS 178S a mikrofón VideoMicProMicrophone RODE VMPR číslo S/N CRO187319 do 

výpožičky Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša (člen neformálnej 

skupiny Zdravší Leopoldov) do 31.12.2020; 
 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  
Prenechanie majetku Mesta Leopoldov prostredníctvom výpožičky podľa uznesenia bolo Martinovi Majtánovi, 

trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša je pripravené na podpis. 

Plnenie:  k 23.03.2020  - Splnené  
Zmluva na prenechanie majetku Mesta Leopoldov prostredníctvom výpožičky podľa 

uznesenia Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša  bola podpísaná 

dňa 28.02.2020 

 

 

D/14/2020 MZ ukladá 

 

1/ 

MZ ukladá predsedom komisií uskutočniť spoločné stretnutie s vlastníkom pozemku alebo 

so splnomocneným zástupcom za účelom riešenia zmeny územného plánu lokalita 

Hurbanova a odpredaja pozemku KNreg.C137/2k.ú. Leopoldov. 
 

  

Plnenie: Priebežne plnenie  
Spoločné stretnutie s vlastníkom pozemku alebo so splnomocneným zástupcom za účelom riešenia zmeny 

územného plánu lokalita Hurbanova a odpredaja pozemku KN reg. C137/2k.ú. Leopoldov bude v priebehu 

mesiaca február po dohode s majiteľom pozemku. 

Plnenie: k 23.03.2020 –Priebežne plnené 
P. Kuzma ako splnomocnený zástupca naďalej trvá na svojej požiadavke zmeny 

územného plánu p. č. 136, spolu s tým bude riešený aj odpredaj pozemku.  

 

 

L/14/2020 MZ odporúča 

 

 

1/ 

Pripraviť právnu analýzu možnosti odpustenia resp. zníženia poplatku za rozvoj pre 

poplatníka Michala Macha, Červeník. 
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Plnenie:  Priebežne plnené  
Požiadavka na spracovanie právnej analýzy o  možnosti odpustenia resp. zníženia poplatku za rozvoj pre 

poplatníka Michala Macha, Červeník bola zadaná. 

Plnenie: k 23.03.2020 -  Splnené  

Právna analýza o možnosti odpustenia resp. zníženia poplatku za rozvoj pre 

poplatníka Michala Macha, Červeník bola spracovaná. Na základe tejto analýzy bola 

p. Machovi zaslaná odpoveď.  

 

 

 

 

V Leopoldove, dňa  30.04. 2020 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                        MZ dňa 11.05.2020 


