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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2018 

k 31.07.2020, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

 

 

MZ 35  zo dňa 22.01.2018 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 36  zo dňa 26.02.2018 
Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 37  zo dňa 26.03.2018 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

 

MZ 38  zo dňa 30.04.2018 

 
C/38/2018 MZ schvaľuje 

 
10/ 

Kúpu pozemku parcela KN-C číslo 483/1- orná pôda v celkovej výmere 456 m
2
 nachádzajúcej sa 

v k. ú. Leopoldov, od p. Alžbety Kováčikovej r. Piovarčiovej, trvale bytom Hollého 623/22, 

Leopoldov za cenu 13,- €/m
2
. Celková kúpna cena predstavuje 5.928,- €. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou kúpnou cenou nesúhlasí. 

Plnenie:  k 16.07.2018 -  Priebežné plnenie  

Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou kúpnou cenou nesúhlasí. 

Plnenie:  k 20.08.2018 -  Priebežné plnenie  

Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou kúpnou cenou 

nesúhlasí. Pani primátorka opätovne navštívi p. Kovačikovú za účelom odpredaja pozemku. 

Plnenie:  k 24.09.2018 -  Priebežné plnenie  

Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou kúpnou cenou nesúhlasí. 

Pani primátorka opätovne navštívi p. Kovačikovú za účelom odpredaja pozemku. 

Plnenie:  k 29.10.2018 -  Priebežné plnenie  

Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou kúpnou cenou nesúhlasí. 

Pani primátorka opätovne navštívi p. Kovačikovú za účelom odpredaja pozemku. 

Plnenie:  k 10.12.2018 -  Priebežné plnenie  

Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou kúpnou cenou nesúhlasí. 

Pani primátorka opätovne navštívi p. Kovačikovú za účelom odpredaja pozemku. 

Plnenie:  k 31.12.2018 -  Priebežné plnenie  

Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou kúpnou cenou nesúhlasí. 

Pani primátorka rokovala s p. Kovačikom, ktorý navrhol cenu na odpredaj vo výške 30,- €/m
2
. Predtým navrhoval 

cenu 40 ,-€/m
2 

Plnenie:  k 31.07.2019 -  Priebežné plnenie  

Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou kúpnou cenou nesúhlasí. 

Pani primátorka rokovala s p. Kovačikom, ktorý navrhol cenu na odpredaj vo výške 30,- €/m
2
. Predtým navrhoval 

cenu 40 ,-€/m
2 

Plnenie:  k 31.12.2019 -  Priebežné plnenie  

Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou kúpnou cenou nesúhlasí. 

Pani primátorka rokovala s p. Kovačikom, ktorý navrhol cenu na odpredaj vo výške 30,- €/m
2
. Predtým navrhoval 

cenu 40 ,-€/m
2 
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Plnenie:  k 31.07.2020 -  Priebežné plnenie  
Kúpna zmluva bola vyhotovená, nebola podpísaná, pretože páni Kovačiková  so schválenou 

kúpnou cenou nesúhlasí.  

Pani primátorka rokovala s p. Kovačikom, ktorý navrhol cenu na odpredaj pozemku vo 

výške 30 € /m
2
. Predtým navrhoval cenu 40 €/m

2
. 

 

 

 

MZ 39  zo dňa 28.05.2018 
Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 40  zo dňa 16.07.2018 
Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 41  zo dňa 20.08.2018 
 

 

L/41/2018/MZ odporúča 

 

1/ 
Vyvolať rokovanie s p. Romanom Vlčekom ohľadne presahu strechy na časť pozemku vo 

vlastníctve mesta.  

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Pán Vlček bol vyzvaný na stretnutie za účelom doriešenia majetkoprávneho usporiadania pozemku v zmysle 

uznesenia. 

Plnenie:  k 29.10.2018  - Priebežné plnenie 

Pán Vlček bol vyzvaný na stretnutie za účelom doriešenia majetkoprávneho usporiadania pozemku v zmysle 

uznesenia. 

Plnenie:  k 10.12.2018 -  Priebežné plnenie  

Pán Vlček bol vyzvaný na stretnutie za účelom doriešenia majetkoprávneho usporiadania pozemku v zmysle 

uznesenia. 

Plnenie:  k 31.12.2018 -  Priebežné plnenie  

Pán Vlček bol vyzvaný na stretnutie za účelom doriešenia majetkoprávneho usporiadania pozemku v zmysle 

uznesenia. 

Plnenie:  k 31.07.2019 -  Priebežné plnenie  

MZ budú predložené podklady k odsúhlaseniu presahu strechy.  

Plnenie:  k 31.12.2019 -  Priebežné plnenie  

Do najbližšieho zasadnutia MZ budú predložené podklady k odsúhlaseniu presahu strechy tak, ako boli schválené pre 

p. Belicovú  /MZ 6 bod 6/ a p. Slováková /MZ 10 bod 4/. 

 

Plnenie:  k 31.07.2020 -  Splnené 
Uznesenie z MZ 14 zo dňa 27.01 2020 C/14/2020 pod bodom bolo p. Vlčekovi zaslané 

súhlasné stanovisko k realizácii previsu strechy o šírke nepresahujúcej 110 cm z novostavby 

garáže, ktorá bude stáť na pozemku parc. Č. KN –C 1099 v kú. Leopoldov stavebníka 

Romana Vlčka, 1. Mája 371/7, 920 41 Leopoldov, na pozemok parc. Č. KN-E 452/50 vo 

vlastníctve Mesta Leopoldov za podmienky zviesť dažďové vody na pozemok stavebníka. 
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MZ 42  zo dňa 24.09.2018 

Všetky uznesenia boli splnené. 
 

MZ 43  zo dňa 29.10.2018 

Všetky uznesenia boli splnené. 
 

 

MZ 2  zo dňa 10.12.2018 
 

C/2/2018 MZ schvaľuje 

 

12/ 
V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj časti pozemku a to 

diel č. 3 vo výmere 161 m² odčlenený geometrickým plánom číslo G1 480/2018 zo dňa 

26.10.2018 od pôvodnej parcely č. 243/3 – zastavaná plocha v celkovej výmere  13 873 m² p. 

Ing. Štefanovi Klapicovi trvale bytom ul. Hoštáky 31, Piešťany za cenu 74,41 €/m².  

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  
Výpis z uznesenia bol zaslaný p. Klapicovi dňa 09.01.2019. 

Plnenie:  k 31.07.2019  -  Priebežné plnenie  
V mesiaci august 2019 sa uskutoční rokovanie s p. Klapicom. 

Plnenie:  k 31.12.2019  -  Priebežné plnenie 
Prebehlo ďalšie rokovanie, na ktorom sa p. Klapica vyjadril, že nesúhlasí s navrhovanou cenou. Bolu mu 

odporučené, aby predložil nový znalecký posudok a požiada o prehodnotenie ceny. P. Klapica plánuje rekonštrukciu 

aj skladových priestorov a má ďalej záujem o odkúpenie príslušných pozemkov. 

 

Plnenie:  k 31.07.2020 -  Priebežné plnenie  

Po opätovnom vyzvaní p. Klapica nepredložil žiadne ďalšie dokumenty. 
 

 

 

 Leopoldove dňa 06.08.2020 

 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 17.08.2020 


