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Prehodnotenie uznesení, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie 

z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017 k 31.07.2020. 

 

  

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 ľudí by možno využilo 

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

Plnenie:  k 31.07.2019    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 31.12.2019    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. 
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Plnenie:  k 31.07.2020  -  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 

 

MZ 28  zo dňa 02.05.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ 29  zo dňa 13.06.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ 30  zo dňa 24.07.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ 31  zo dňa 30.08.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ 32  zo dňa 02.10.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ 33  zo dňa 13.11.2017 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ 34  zo dňa 11.12.2017 
 

L/34/2017 MZ odporúča 
 

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. 

Plnenie:  k 31.07.2019     Priebežné plnenie 

Po viacerých rokovaniach nedošlo zatiaľ k žiadnej dohode. 

Plnenie:  k 31.12.2019     Priebežné plnenie 

Po viacerých rokovaniach nedošlo zatiaľ k žiadnej dohode. 

 



 3 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Splnené 

MZ  dňa  27.01.2020 na svojom zasadnutí  prijalo nové uznesenie  D/14/2020 

bod 1.  
 

 

 

V Leopoldove, dňa  06.08.2020 

 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                          MZ dňa 17.08.2020             


