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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2020 

k 17.08.2020, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

 

 

  

MZ 14  zo dňa 27.01.2020 

 

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.  

Plnenie: k 15.06.2020 –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.  

Plnenie: k 17.08.2020 –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.  

 

  

MZ 15  zo dňa 24.02.2020 
 

 

C/15/2020 MZ schvaľuje 
 

5/ 

Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2020 v súlade s VZN č. 91/2013 o 

poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne:  

 

01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov    1000,-Eur 

02. Mestský stolno-tenisový klub      5000,-Eur  

03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska    200,-Eur 

04. Leopoldovský tenisový klub LTC      5300,-Eur 

05. Nohejbalový klub Leopoldov        700,-Eur  

06. ZO Slovenský zväz telesne postihnutých     2000,-Eur 

07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC     4000,-Eur 

08. Mestský telovýchovný klub MTK                25000,-Eur 

09. OZ Pranier         1800,-Eur  

10. OZ Kynologický klub Leopoldov         200,-Eur  

SPOLU:                    45200,-Eur 
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Plnenie:  Priebežné plnenie 
Všetkým organizáciám v zmysle uznesenia bol zaslaný sprievodný list na predloženie nasledovných dokladov 

do 31.03.2020 : 

- 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 organizáciami 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  a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných 

príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov. 

Plnenie:  k 15.06.2020  -Priebežné plnenie 
Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady v zmysle uznesenia, boli vyplatené finančné prostriedky 

na bankový účet vo výške 37.500,- €. 

Plnenie:  k 17.08.2020  -Priebežné plnenie 

Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady v zmysle uznesenia, boli vyplatené 

finančné prostriedky na bankový účet vo výške 43.200 |€. 

 

 

8/ 

Odkúpenie pozemku KN-C parc. č. 511/3, k.ú. Leopoldov o výmere 57 m
2
 , druh pozemku: 

záhrada odčlenený geometrickým plánom č. 1-7/2020 zo dňa 10.1.2020, zhotoviteľom 

Ľubošom Prskavcom, Belinského 20, 85101 Bratislava, IČO: 52023043 od pozemku KN-C 

č. 511/1 o výmere 1115 m
2
 , druh pozemku: záhrada, LV č. 3091, vlastník Erika 

Beňovičová, M.R. Štefánika 256/38, 920 41 Leopoldov za cenu 40 Eur/m
2
 . Celková kúpna 

cena pozemku predstavuje 2280 Eur. 

  

Plnenie:  Priebežne plnené  
Geometrický plán na odkúpenie pozemku bol vyhotovený, kúpna zmluva bola podpísaná a následne bude 

podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností . 

Plnenie:  k 15.06.2020  -  Priebežne plnené  
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností OÚ Hlohovec, katastrálny odbor bol podaný dňa 

12.05.2020. 

Plnenie:  k 17.08.2020  -  Splnené  
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho  práva do katastra nehnuteľností OÚ 

Hlohovec, katastrálny odbor bolo doručené dňa 10.06.2020. 

 

  

MZ 16  zo dňa 11.05.2020 
 

L/16/2020 MZ odporúča 

 

2/ 

Viesť rokovania s investorom IBV Hviezdoslavova s požiadavkami na zmenu urbanistickej 

štúdie nasledovne: 

- požadovať výpočet dopravného zaťaženia lokality, 

- preriešenie navrhovaných miestnych komunikácií, 

- zriadenie cyklochodníkov smer  Janka Kráľa, Trolasky, cintorín, 

- rozšíriť šírkové usporiadanie ciest a verejného priestoru, 

- riešiť architektonický ráz lokality, 

- hľadanie možností pre rezervy a zeleň. 
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Plnenie:  Priebežné plnenie 
Rokovanie s investorom IBV sa neuskutočnilo, pracovné rokovanie stavebnej komisie sa uskutočnilo dňa 

25.05.2020,  požiadavka členov komisie je stretnutie s dopravným projektantom so zámerom spracovania  

dopravnokapacitného posúdenia uvedenej lokality.  

Plnenie:  k 17.08.2020  -  Priebežne plnené  
Dňa 06.07.2020 sa uskutočnilo pracovné rokovanie s investorom IBV Hviezdoslavova. 

Investorovi boli prezentované pripomienky členov stavebnej komisie, ktoré po 

zapracovaní do návrhu investora budú opakovane prerokované. 

 

 

 

 

 

V Leopoldove, dňa  06.08. 2020 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                  MZ dňa 17.08.2020 


