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Kontrola prijatých uznesení  

zo14. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 27. 01. 2020 

 

 

C/14/2020 MZ schvaľuje 

 

2/ 

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Štúrova 419/1,  

920 41Leopoldov od 1.3.2020: 

1. PhDr. Jozef Krilek 

2. Mgr. Renáta Miklošová 
 

➢  

Plnenie:  Splnené  

Zástupcovia zriaďovateľa  v zmysle uznesenia boli delegovaní do Rady školy pri Materskej 

škole, Štúrova 419/1, 920 41  Leopoldov od 01.03.2020.  

 

 

3/ 

Spracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku pre určenie rozsahu a odplaty za 

vecné bremeno, ktorého predmetom bude užívanie prístupovej cesty na parc. č. 2491/2. 
 

➢  

Plnenie:  Splnené  

Geometrický plán a znalecký posudok pre určenie rozsahu a odplaty za vecné bremeno, 

ktorého predmetom bude užívanie prístupovej cesty na parc. č. 2491/2 bolo zadané na 

spracovanie. 

 

 
8/ 

Predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom miest na inštaláciu reklamných, informačných a 

propagačných zariadení zo dňa 27.10.2009 pre spoločnosť ISPA, s.r.o, Kopčianska 92, 851 

01 Bratislava, do 31.01.2021; 
 

➢  

Plnenie:  Splnené  

NZ  na  prenájom miest na inštaláciu reklamných, informačných a propagačných zariadení zo 

dňa 27.10.2009 pre spoločnosť ISPA, s.r.o, Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, do 31.01.2021 

bola vyhotovená a podpísaná dňa 30.01.2020. 

 

 
9/ 

Zámer previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. (8) 

písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to pozemok KN- C parc. č. 1104/2 o výmere 

123 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie odčleneného geometrickým plánom číslo 

overenia G1 557/2019 zo dňa 19. 12. 2019 od pozemku KN-E parc. č. 452/50 o výmere 15996  

m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Mesta Leopoldov žiadateľom: 

Mária Vykopalová, Hlohovská cesta 52/17, Leopoldov, podiel 1/2;Darina Púšová, Murgašova 

323, Leopoldov, podiel 1/8; Peter Vykopal, SNP 956/37, Galanta, podiel 1/8; Pavol Vykopal, Čsl. 
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armády 79, Hlohovec, podiel 1/8; Mária Blážová, Čajkovského34, Trnava, podiel 1/8 za cenu 10 

m2. Celková predajná cena pozemku teda predstavuje 1230,- EUR. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Spolumajitelia nehnuteľnosti – rodinného domu súp. 

č. 52 a priľahlých pozemkov užívajú uvedenú predzáhradku dlhodobo a majú ju aj ohradenú. 

Účelom žiadosti je usporiadanie majetkovo-právneho stavu predzáhradky, ktorá je funkčne 

prislúchajúca k susediacim pozemkom a rod. domu v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov. 
 

➢  

Plnenie:  Splnené  

Zámer previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. (8) 

písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle uznesenia bol zverejnený na webovej 

stránke mesta dňa 06.02.2020. 

 

 

10/ 

Zverenie majetku Mesta Leopoldov do správy Základnej školy, Nám. Sv. Ignáca 31, 

Leopoldov 

– rekonštrukcia telocvične Základnej školy v hodnote: 

- 20 594,90 €, kód zdroja 41 

- 32 263,77 €, kód zdroja 111 

Spolu: 52 858,67 € 
 

➢  

Plnenie:  Splnené  

Majetok Mesta Leopoldov podľa uznesenia bol zverený do správy Základnej školy, Nám. 

Sv. Ignáca 31, Leopoldov Zmluvou o zverení majetku mesta Leopoldov dňa 11.02.2020. 

 

 
11/ 

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v zmysle § 9 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov, zámer prenechať do nájmu majetok 

mesta - nebytový priestor nachádzajúci sa v 60 bytovom dome na ul. 1. Mája 105 v 

Leopoldove z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Martinovi Majtánovi, trvale 

bytom Leopoldov, J. Murgaša 17 ako zástupcovi neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov za 

účelom  zriadenia klubových priestorov neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov a to na dobu 

do 31.12.2020za 1,- EUR/mesiac. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Nebytové priestory v 60 bytovom dome na ul. 1. 

Mája 105 je majetkom mesta, ktorý mesto momentálne nevyužíva. V nadväznosti na § 4 ods. 

3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto utvára podmienky na 

zabezpečovanie kultúry a záujmovej umeleckej činnosti. Neformálna skupina Zdravší 

Leopoldov je organizácia mladých ľudí, ktorí pomáhajú pri organizovaní kultúrnych a 

spoločenských podujatí mesta, poskytujú verejnoprospešnú činnosť pre Mesto Leopoldov. 

Skupina poskytuje alternatívny a neutrálny priestor pre klubovú a ďalšiu činnosť v prospech 

obyvateľov mesta. 

➢  

Plnenie:  Splnené  

Zámer prenechať do nájmu majetok mesta v zmysle uznesenia bol zverejnený na webovej 

stránke mesta  dňa 06.02.2020. 
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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:  Priebežne plnené  

Prenechanie majetku Mesta Leopoldov prostredníctvom výpožičky podľa uznesenia 

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

 

 

13/ 
Realizáciu čelného previsu strechy o šírke nepresahujúcej 110 cm z novostavby garáže, ktorá bude 

stáť na pozemku parc. č. KN-C 1099 v k.ú. Leopoldov stavebníka Romana Vlčeka, 1. mája 371/7, 920 

41 Leopoldov, na pozemok parc. č. KN-E 452/50 v k.ú. Leopoldov vo vlastníctve Mesta Leopoldov 

za podmienky zviesť dažďové vody na pozemok stavebníka. 
 

➢  

Plnenie:  Splnené  

Uznesenie MZ bolo p. Vlčekovi zaslané 06.02.2020. 

 

 

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. 

 
 

L/14/2020 MZ odporúča 

 

1/ 

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

poplatníka Michala Macha, Červeník. 
 

➢  

Plnenie:  Priebežne plnené  

Požiadavka na spracovanie právnej analýzy o  možnosti odpustenia resp. zníženia poplatku za 

rozvoj pre poplatníka Michala Macha, Červeník bola zadaná. 
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2/ 

Viesť rokovania s vlastníkom pozemku Erika Beňovičová, M.R. Štefánika 256/38, 920 41 

Leopoldov o možnostiach zníženia ceny o odkúpenie pozemku KN-C parc. č. 511/3 o výmere 

57 m2, 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 m2, druh pozemku: záhrada, LV č. 

3091, vlastníkom  Erika Beňovičová, M.R. Štefánika 256/38, 920 41 Leopoldov;  
 

➢  

Plnenie:  Splnené  

Rokovanie s vlastníkom pozemku s p. Erikou Beňovičovou bolo dňa 05.02.2020. O výsledku 

rokovania bude rozhodovať MZ 24.02.2020. 

 

 

 

V Leopoldove, dňa  14.01. 2020 

 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                  MZ dňa 24.02.2020 

 

 


