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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2019 

k 31.07.2020, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 
 

  

MZ 03  zo dňa 14.01.2019 
 

Všetky uznesenia boli splnené. 

  

MZ 04  zo dňa 28.01.2019 
 

L/4/2019 MZ odporúča 

 

2/ 

Pripraviť materiály k odkúpeniu pozemku do vlastníctva mesta a to p.č. 483/1, k.ú. 

Leopoldov vo výmere 456 m2. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  
Prebieha zhromažďovanie podkladov na  odkúpenie pozemku, ktoré budú predložené k prerokovaniu na 

nasledujúce MZ . 

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  
V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kovačikovou ohľadom prevodu majetku.  

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 

V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kovačikovou ohľadom prevodu majetku.  

Plnenie:  k 27.05.2019  - Priebežné plnenie 

V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kovačikovou ohľadom prevodu majetku.  

Plnenie:  k 24.06.2019  - Priebežné plnenie 

V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kovačikovou ohľadom prevodu majetku.  

Plnenie:  k 19.08.2019  - Priebežné plnenie 

V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kovačikovou ohľadom prevodu majetku.  

Plnenie:  k 07.10.2019  - Priebežné plnenie 

V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kovačikovou ohľadom prevodu majetku.  

Plnenie:  k 11.11.2019  - Priebežné plnenie 

V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kovačikovou ohľadom prevodu majetku.  

Plnenie:  k 09.12.2019  - Priebežné plnenie 

V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kovačikovou ohľadom prevodu majetku.  

Plnenie:  k 31.12.2019  - Priebežné plnenie 

V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kovačikovou ohľadom prevodu majetku. Pani primátorka rokovala 

s p. Kovačikom, ktorý navrhol cenu na odpredaj pozemku vo výške 30 €/ m
2. 

 Predtým navrhol cenu 40 

€/m
2.

 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Priebežné plnenie 

V súčasnosti prebiehajú rokovania s pani Kovačikovou ohľadom prevodu 

majetku. 

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

odpredaj pozemku vo výške 30 €/m2 . Predtým navrhol cenu 40 € /m2. 
 

 

3/ 

Zmenu ÚPD č. 6/2019 - doplniť funkciu B1 do  lokality B2 pri ZŠ tak, aby mohol byť 

investičný zámer vlastníka nehnuteľnosti na p.č. 136 zrealizovaný. 
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Plnenie:  Priebežné plnenie  
Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  
Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 27.05.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 24.06.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 19.08.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 07.10.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 11.11.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 09.12.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 31.12.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Priebežné plnenie 

Zmeny  v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O 

Leopoldov. 
 

4/ 

Pripraviť do zmeny územného plánu č. 6/2019 na schválenie zmeny regulatívu pre 

oplotenie. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  
Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 27.05.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 24.06.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 19.08.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 07.10.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 11.11.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 09.12.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 31.12.2019  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Priebežné plnenie 

Zmeny  v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O 

Leopoldov. 
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MZ 05  zo dňa 25.02.2019 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 06  zo dňa 25.03.2019 

Všetky uznesenia boli splnené. 

  

MZ 07  zo dňa 29.04.2019 
 

C/7/2019 MZ schvaľuje 

 

7/ 
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti o  

deti do troch rokov veku v meste Leopoldov“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2- 

SC211-2018-34 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a  

rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni,  

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta/kraja a platným  

programom rozvoja mesta;  

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 29 036,75 EUR 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 
  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Poopravená ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku 

v meste Leopoldov“ bola predložená dňa 30.04.2019. 

Plnenie: k 24.06.2019  - Priebežné plnenie 

Poopravená ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku 

v meste Leopoldov“ bola predložená dňa 30.04.2019. 

Plnenie: k 19.08.2019  - Priebežné plnenie 

Poopravená ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku 

v meste Leopoldov“ bola predložená dňa 30.04.2019. 

Plnenie: k 07.10.2019  - Priebežné plnenie 

Poopravená ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku 

v meste Leopoldov“ bola predložená dňa 30.04.2019. 

Plnenie: k 11.11.2019  - Priebežné plnenie 

Poopravená ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku 

v meste Leopoldov“ bola predložená dňa 30.04.2019. 

Plnenie: k 09.12.2019  - Priebežné plnenie 

Poopravená ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku 

v meste Leopoldov“ bola predložená dňa 30.04.2019. 

Plnenie: k 31.12.2019  - Priebežné plnenie 

Dňa 28.11.2019 bolo odbržané písomné stanovisko o nepodporení ŽoNFP, dňa 13.12.2019 bolo podané 

písomné odvolanie. 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Priebežné plnenie  

Dňa 09.06.2020 bolaobdržaná písomná odpoveď „rozhodnutie o odvolaní“ 

č. 21519/2020, ktorým MPaRV SR potvrdilo pôvodné rozhodnutie o 

nepodporení Ž o NFP, čím bolo odvolanie zo dňa 13.12.2019 neuznané. 
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MZ 08  zo dňa 27.05.2019 
 

L/8/2019 MZ odporúča 

 

2/ 

Pripraviť doplnenie dopravného zariadenia a dopravného značenia Prechod pre chodcov 

a zabezpečenie dodávky a montáže solárnych LED gombíkov v režime svietenia po zotmení 

na Hlohovskej ceste pri Novom parku v Leopoldove; 

  

Plnenie: Priebežne plnenie 

Dopravné zariadenia a dopravného značenia Prechod pre chodcov a zabezpečenie dodávky a montáže 

solárnych LED gombíkov v režime svietenia po zotmení na Hlohovskej ceste pri Novom parku v Leopoldove 

bude konzultované s ODI PZ v Trnave v 24. týždni priamo na mieste určenia. 

Plnenie: k 19.08.2019  - Priebežné plnenie 

Možnosti realizácia prechod pre chodcovna Hlohovskej ceste pri Novom parku v Leopoldove bude 

prerokované na Komisii  investičných činností, územného plánovania  a ŽP. 

Plnenie: k 07.10.2019  - Priebežné plnenie 

Možnosti realizácia prechod pre chodcov na Hlohovskej ceste pri Novom parku v Leopoldove bude 

prerokované na Komisii  investičných činností, územného plánovania  a ŽP.   

Plnenie: k 11.11.2019  - Priebežné plnenie 

Možnosti realizácia prechod pre chodcov na Hlohovskej ceste pri Novom parku v Leopoldove bude 

prerokované na Komisii  investičných činností, územného plánovania  a ŽP.   

Plnenie: k 09.12.2019  - Priebežné plnenie 

Možnosti realizácie prechodu pre chodcov na Hlohovskej ceste pri Novom parku v Leopoldove bolo 

prerokované na Komisii  investičných činností, územného plánovania  a ŽP.  Uvedená investícia je súčasťou 

návrhu rozpočtu na rok 2020. 

Plnenie: k 31.12.2019  - Priebežné plnenie 

Možnosti realizácie prechodu pre chodcov na Hlohovskej ceste pri Novom parku v Leopoldove bolo 

prerokované na Komisii  investičných činností, územného plánovania  a ŽP.  Uvedená investícia je súčasťou 

návrhu rozpočtu na rok 2020. 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Priebežné plnenie  

Uvedená investícia je súčasťou rozpočtu na rok 2020. Aktuálne prebieha 

spracovanie PD u Ing. Dubrovaya. 
 

 

C/8/2019 MZ schvaľuje 

 

4/ 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Dom sociálnych služieb Leopoldov“, 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcichsociálnych 

služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej 

úrovni, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 

rozvoja mesta: 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 103 000,00 EUR 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
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Plnenie: Priebežné plnenie 

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Dom sociálnych služieb Leopoldov“ bola odoslaná dňa 

31.05.2019 . 

Plnenie: k 19.08.2019  - Priebežné plnenie 

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Dom sociálnych služieb Leopoldov“ bola odoslaná dňa 

31.05.2019 .   

Plnenie: k 07.10.2019  - Priebežné plnenie 

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Dom sociálnych služieb Leopoldov“ bola odoslaná dňa 

31.05.2019 .   

Plnenie: k 11.11.2019  - Priebežné plnenie 

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Dom sociálnych služieb Leopoldov“ bola odoslaná dňa 

31.05.2019 .   

Plnenie: k 09.12.2019  - Priebežné plnenie 

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Dom sociálnych služieb Leopoldov“ bola odoslaná dňa 

31.05.2019 .   

Plnenie: k 31.12.2019  - Priebežné plnenie 

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Dom sociálnych služieb Leopoldov“ bola odoslaná dňa 

31.05.2019, doposiaľ sme nedostali žiadne rozhodnutie.   

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Splnené 

Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Dom sociálnych služieb 

Leopoldov“ bola schválená výškou NFP 1.400.993,78 €. 
 

 

  

MZ 09  zo dňa 24.06.2019 

Všetky uznesenia boli splnené. 

  

MZ 10  zo dňa 19.08.2019 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

 

MZ 11  zo dňa 07.10.2019 

 

 

C/11/2019 MZ schvaľuje 

 

2/ 
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie vodozádržných opatrenív meste 

Leopoldov“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP PO2-

SC211-2018-40 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia, ktoréhociele sú v súlade s 

platným územným plánom obce/mesta/kraja a platným programomrozvoja mesta; 

− zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

− zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany  

žiadateľa vo výške 5 202,43 EUR; 

− zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov“ bola poslaná 

na MŽP  dňa 30.09.2019. 

Plnenie:  k 09.12.2019   -  Priebežné plnenie 
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ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov“ bola poslaná 

na MŽP  dňa 30.09.2019. 

Plnenie:  k 31.12.2019   -  Priebežné plnenie 
Dňa 5.12.2019 nás vyzvali na doplnenie údajov, po prehodnotení sme dňa 23.12.2019 požiadali o späťvzatie 

ŽoNFP s tým, že nová žiadosť bude podaná k 31.01.2020. 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Priebežné plnenie  

Ž o NFP „Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov“ bola 

poslaná na MŽP dňa 30.01.2020, po formálnej kontrole žiadosti bolo 

zaslané doplnenie k žiadosti dňa 19.06.2020. V tomto čase je projekt 

v procese hodnotenia. 
 

 

4/ 

Predbežný záujem o kúpu pozemkov parc. reg. C, č. 2449/1 – zastavanáplocha a nádvorie, 

výmera 694 m2; parc. reg. C, č. 2449/2 – zastavaná plochaa 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. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Dňa 11.10.2019 bol MV SR zaslaný predbežný záujem o kúpu pozemkov v zmysle uznesenia. 

Plnenie: k 09.12.2019  - Priebežné plnenie 
Dňa 11.10.2019 bol MV SR zaslaný predbežný záujem o kúpu pozemkov v zmysle uznesenia. 

Plnenie: k 31.12.2019  - Priebežné plnenie 
Dňa 11.10.2019 bol MV SR zaslaný predbežný záujem o kúpu pozemkov v zmysle uznesenia. Doposiaľ sme 

neobdržali žiadnu odpoveď. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Priebežné plnenie 

Dňa 11.10.2019 bol MV SR zaslaný predbežný záujem o kúpu pozemkov 

v zmysle uznesenia.V súčasnosti stále prebieha zo strany MV SR 

zisťovanie záujmu všetkých vlastníkov bytov o kúpu predmetných 

pozemkov.  
 

 

L/11/2019 MZ odporúča 

 

2/ 

Primátorke mesta dať vykonať skúšky zhutnenia na ceste na Štrkovku a podľa výsledku 

skúšky navrhnúť konštrukčné riešenie s rozpočtom. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Objednávka na vykonanie skúšky zhutnenia na cestu na Štrkovku nebola zadaná.  

Plnenie: k 09.12.2019  -  Priebežné plnenie 

Objednávka na vykonanie skúšky zhutnenia na cestu na Štrkovku nebola zadaná.  

Plnenie: k 31.12.2019  -  Priebežné plnenie 

Objednávka na vykonanie skúšky zhutnenia na cestu na Štrkovku nebola zadaná, po dohode s dodávateľom 

čakáme na vhodné poveternostné podmienky. 
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Plnenie:  k 31.07.2020  -  Priebežné plnenie  

Dňa 22.06.2020 sme obdržali správu – posúdenie stavu povrchu MK 

z hľadiska návrhu obnovy resp. sanácie poškodených miest vozovky. Jej 

výstupy budú zohľadnené pri návrhu obnovy vozovky. 
 

 

MZ 12  zo dňa 11.11.2019 
 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 13  zo dňa 09.12.2019 
 

C/13/2019 MZ schvaľuje 

 

7/ 
Odpredaj majetku Mesta Leopoldov, a to pozemku KN-C parc. č. 609/4 o výmere 38 m

2
, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; pozemku KN-C parc. č. 609/5 o výmere 18m
2
, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie odčlenených geometrickým plánom číslo 

overenia G1-459/2019 zo dňa 07. 11. 2019 od pozemku KN-E parc. č. 243/3 o výmere 

13873 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Mesta Leopoldov 

žiadateľom Jánovi Babulicovi, trvale bytom Leopoldov, Hollého 646/7, v podiele 1/3; 

Petrovi Babulicovi, trvale bytom Leopoldov, Hurbanova 203/8, v podiele 1/3; Márii 

Bunčekovej, trvale bytom Hlohovec– Šulekovo, J. Kráľa 122/11, v podiele 1/3, za cenu 10 € 

m2. Celková predajná cena pozemku predstavuje 560 €. 

Odpredaj pozemku je v súlade s § 9a ods. (8) písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako pozemok zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou, Uvedená cena bola stanovená v súlade s uznesením MZ č. 

C/10/2019/7. 
 

  

Plnenie:  Priebežne plnené 
Kúpnopredajné zmluvy na odpredaj majetku – pozemkov v zmysle uznesenia sú vyhotovené, podpísané boli 

dňa 15.01.2020 a následne budú predložené OÚ Hlohovec, katastrálny odbor,  na vykonanie zápisu vkladu 

vlastníckeho práva. 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Splnené 

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností bolo doručené  dňa 06.02.2020. 
 

 

8/ 
Predĺženie nájmu pozemku parc. reg. E, č. 1639/1, orná pôda o výmere 9689 m2– 

prenajímanáčasť tohto pozemku je vedená v reg. C, parc. č. 115, ostatná plocha, o výmere 899 

m2 a to do31.12.2021 vo výške 4,50 Eur/m2/rok. 
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Plnenie:  Priebežne plnené 
Zmluva o predĺžení nájmu pozemku v zmysle uznesenia bola vyhotovená a je pripravená na podpísanie.   

 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Splnené 

Zmluva o predĺžení nájmu pozemku v zmysle uznesenia bola podpísaná 

dňa 30.12.2019 
 

 

13/ 
Pridelenie 2-izbového nájomného bytu voľného po výmene za 3 izbový nájomný byt pre 

p.Malíkovú Janu na obdobie od  01. 01. 2020 do 31. 12. 2022. 

Náhradníkmi sú: 

1. p. Kandráč Lukáš, 

2. p. Rafaj Andrej. 

 

  

Plnenie:  Priebežne plnené  
Nájomná zmluva na pridelenie 2-izbového nájomného bytu s pani Malíkovou bude podpísaná od 01.02.2020. 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Splnené 

Nájomná zmluva na pridelenie 2-izbového bytu s pani Málikovou bola 

podpísaná dňa 01.02.2020. 
 

 

16/ 
Náhradníkov na pridelenie 3izbového nájomného bytu  č. 7 na Rázusovej 33 v Leopoldove, 

v  prípade, ak nebude mať p. Letovanec záujem o tento byt; 

Náhradníkmi sú:  

1. p. Svíčková Martina, 

2. p. Piovarčiová Adriana, 

3. p. Synek Slavomír, 

4. p. Černá Andrea, 

5. p. Blšťáková Dominika. 

 

  

Plnenie:  Priebežne plnené  
Nájomná zmluva na pridelenie 3izbového nájomného bytu  č. 7 na Rázusovej 33 v Leopoldove bude 

podpísaná od 01.02.2020 s pani Piovarčiovou. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2020  -  Splnené 

Nájomná zmluva na pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 7 na 

Rázusovej 33 v  Leopoldove bola podpísaná dňa 01.02.2020 s p. 

Piovarčiovou. 
 

V Leopoldove, dňa  06.08.2020 
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Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 17.08.020 


