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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2019 

k 31.12.2019, 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 €/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. 

  

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

Plnenie:  k 25.03.2019  - Priebežné plnenie  
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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. 
 

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. 
 

 

  

MZ 05  zo dňa 25.02.2019 
 

A/5/2019 MZ berie na vedomie 
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6/ 
Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2019 v súlade sVZN 

č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta     Leopoldov 

nasledovne: 

 

01. Rehabilitačné cvičenie:      200,- Eur 

02. Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu:    200,- Eur 

03. Joga pre všetkých:      150,- Eur 

04. Neregistrovaní stolní tenisti:     200,- Eur 

05. NS Skarabeus       750,- Eur 

06. Kvapka krvi                  500,- Eur 

07. Spoločenstvo L´múry      800,- Eur 

SPOLU:                 2.800,-Eur  

 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Finančné prostriedky budú jednotlivým organizáciám poskytované priebežne počas celého roka 2019 v zmysle 

VZN č. 91/2013. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Doteraz bolo organizáciám, ktoré nemajú pridelené IČO, vyplatených 338,26 €. 

Plnenie:  k 27.05.2019  - Priebežné plnenie 

Doteraz bolo organizáciám, ktoré nemajú pridelené IČO, vyplatených 391,59 €. 

Plnenie:  k 24.06.2019  - Priebežné plnenie 

Doteraz bolo organizáciám, ktoré nemajú pridelené IČO, vyplatených 454,44 €. 

Plnenie:  k 19.08.2019  - Priebežné plnenie 

Doteraz bolo organizáciám, ktoré nemajú pridelené IČO, vyplatených454,44 €. 

Plnenie:  k 07.10.2019  - Priebežné plnenie 

Doteraz bolo organizáciám, ktoré nemajú pridelené IČO, vyplatených 744,44 €. 

Plnenie:  k 11.11.2019  - Priebežné plnenie 

Doteraz bolo organizáciám, ktoré nemajú pridelené IČO, vyplatených 744,44 €. 

Plnenie:  k 09.12.2019  - Priebežné plnenie 

Doteraz bolo organizáciám, ktoré nemajú pridelené IČO, vyplatených 954,69 €. 

 

Plnenie:  k 31.12.2019  -  Splnené  

Organizáciám, ktoré nemajú pridelené IČO bolo vyplatených 2.457,80 €.  
 

 

C/5/2019 MZ schvaľuje 

4/ 
Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2019 v súlade s VZN č. 91/2013 o 

poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne: 

01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov   1 000,- Eur 

02. Mestský stolno-tenisový klub                5 000,- Eur 

03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska      200,- Eur 

04. Leopoldovský tenisový klub LTC    5 300,- Eur 

05. Nohejbalový klub Leopoldov        700,- Eur 

06. ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov   2 000,- Eur 

07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC                             4 000,- Eur 

08. Mestský telovýchovný klub MTK              23 000,- Eur 
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09. OZ Pranier           700,- Eur 

10. OZ Kynologický klub Leopoldov                                              200,-Eur 

SPOLU:                  42 100,-Eur 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Všetkým organizáciám v zmysle uznesenia bol zaslaný sprievodný list na predloženie nasledovných 

dokladov do 29.03.2019 : 

- výpis z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace (IČO) 

- výpis z registra trestov PO nie staršieho ako 3 mesiace 

- 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 nimi 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. 

Plnenie:  k 29.04.2019  - Priebežné plnenie 
Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady, bolo vyplatených na bankový účet spolu 40 500 €. 

Plnenie:  k 27.05.2019  - Priebežné plnenie 

Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady, bolo vyplatených na bankový účet spolu 41 400 €. 

Plnenie:  k 24.06.2019  - Priebežné plnenie 

Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady, bolo vyplatených na bankový účet spolu 41 400 €. 

Plnenie:  k 19.08.2019  - Priebežné plnenie 

Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady, bolo vyplatených na bankový účet spolu 41 400 €. 

Plnenie:  k 07.10.2019  - Priebežné plnenie 

Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady, bolo vyplatených na bankový účet spolu 41 400 €. 

Plnenie:  k 11.11.2019  - Priebežné plnenie 

Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady, bolo vyplatených na bankový účet spolu 41 400 €. 

Plnenie:  k 09.12.2019  - Priebežné plnenie 

Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady, bolo vyplatených na bankový účet spolu 41 400 €. 

 

Plnenie:  k 31.12.2019  -  Splnené  

Organizáciám, ktoré majú pridelené IČO bola vyplatená dotácia vo výške  

42.100 €. 
 

 

MZ 06  zo dňa 25.03.2019 
 

C/6/2019 MZ schvaľuje 

 

6/ 
Realizáciu bočného a čelného previsu strechy o šírke nepresahujúcej 55 cm znovostavby 

rodinného domu, ktorý bude stáť na pozemku parc. č. KN-C 230 v k.ú.  Leopoldov 

stavebníka Milady Belicovej, Hollého 18, 920 41  Leopoldov na pozemok parc. č. KN-E  

245 v k.ú. Leopoldov vo vlastníctve Mesta Leopoldov.  

  

Plnenie: Priebežne plnené 

Stanovisko mesta k presahu strechy vo forme výpisu z uznesenia bolo osobne odovzdané stavebníkovi 

v zastúpení Marekom Novosadom dňa 02. 04. 2019. Mesto taktiež požiadalo stavebníka, aby zabezpečil 

zaústenie dažďových zvodov do lapačov strešných vôd a následný odvod dažďových vôd spádovým potrubím 

do vsakovacej studne.  

Plnenie:  k 27.05.2019  - Priebežné plnenie 
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Čakáme na oznámenie o začatí stavebného konania od SOU, stavebného úradu.  

Plnenie:  k 24.06.2019  - Priebežné plnenie 

Čakáme na oznámenie o začatí stavebného konania od SOU, stavebného úradu.  

Plnenie:  k 19.08.2019  - Priebežné plnenie 

Čakáme na oznámenie o začatí stavebného konania od SOU, stavebného úradu. 

Plnenie:  k 07.10.2019  - Priebežné plnenie 

Čakáme na oznámenie o začatí stavebného konania od SOU, stavebného úradu. 

Plnenie:  k 11.11.2019  - Priebežné plnenie 

Čakáme na oznámenie o začatí stavebného konania od SOU, stavebného úradu. 

Plnenie:  k 09.12.2019  - Priebežné plnenie 

Čakáme na oznámenie o začatí stavebného konania od SOU, stavebného úradu. 

 

Plnenie:  k 31.12.2019  -  Slnené  

Stanovisko k presahu strechy v zmysle uznesenia bolo doručené SOÚ 

s tým, aby táto podmienka bola zapracovaná do stavebného povolenia. 
 

  

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. 
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Plnenie:  k 31.12.2019  -  Priebežné plnenie  

Dňa 28.11.2019 bolo obdržané písomné stanovisko o nepodporení Ž 

o NFP, dňa 13.12.2019 bolo podané písomné odvolanie. 
 

 

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 rozpočtu na 

rok 2020. 
 

 

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 existujúcich sociálnych 

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; 
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zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 103 000,00 EUR 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

  

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. 
 

  

MZ 09  zo dňa 24.06.2019 
 

Všetky uznesenia boli splnené. 

  

MZ 10  zo dňa 19.08.2019 
 

 

C/10/2019 MZ schvaľuje 

 

4/ 
Realizáciu čelného previsu strechy o šírke nepresahujúcej 55 cm z novostavby rodinného 

domu, ktorý bude stáť na pozemku parc. č. KN-C 219 v k.ú. Leopoldov stavebníka Barbory 

Slovákovej, M.Bubniča 677/21, 922 42 Madunice, na pozemok parc. č. KN-E 245 v k.ú. 

Leopoldov vo vlastníctve Mesta Leopoldov s podmienkou odvádzania dažďových vôd do 

lapača strešných nečistôt a následný odvod spádovým potrubím do vsakovacej šachty; 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Osobné prevzatie uznesenia dňa 23.08.2019, podmienka v zmysle uznesenia bude sledovaná v rámci 

stavebného konania a následne kolaudačného rozhodnutia. 

Plnenie: k 09.12.2019  - Priebežné plnenie 

Osobné prevzatie uznesenia dňa 23.08.2019, podmienka v zmysle uznesenia bude sledovaná v rámci 

stavebného konania a následne kolaudačného rozhodnutia. 
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Plnenie:  k 31.12.2019  -  Slnené  

Stanovisko k presahu strechy v zmysle uznesenia bolo doručené SOÚ 

s tým, aby táto podmienka bola zapracovaná do stavebného povolenia. 
 

 

 

6/ 
Akceptovanie požiadavky OÚ Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky k návrhu Územný 

plán mesta Leopoldov – zmena 05/2018; 

-          Z 5.1 Bartovič 

- súčasné plochy železničnej dopravy zmeniť na mestotvorné podnikateľské 

aktivity (B04) bez možnosti bývania v rodinných domoch (A04) 

- v prípade preloženia súhlasných stanovísk ŽSR k už vydanému stavebnému 

povoleniu na jestvujúci rodinný dom postavený na par. č.v 2215/2 a 2215/3 

OÚ Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky bude súhlasiť s funkciou  - 

Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – v ochrannom pásme železníc na 

týchto parcelách 

-          Z 5.3 Tehelňa 

-    časť lokality Z4.7 – Hlohovecká západ, pôvodne určená pre výrobu, môže byť 

zmenená na funkčné využitie bývania v rodinných a bytových domoch, 

izolačnej zelene a verejných parkov vo výhľadovej etape.  

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Požiadavky v zmysle uznesenia budú zaradené do Zmien a doplnkov č. 5/2018 ÚPN mesta Leopoldov. 

Plnenie: k 11.11.2019  -  Priebežné plnenie 

Požiadavky v zmysle uznesenia budú zaradené do Zmien a doplnkov č. 5/2018 ÚPN mesta Leopoldov. 

Plnenie: k 09.12.2019  -  Priebežné plnenie 

Požiadavky v zmysle uznesenia budú zaradené do Zmien a doplnkov č. 5/2018 ÚPN mesta Leopoldov. 

 

Plnenie:  k 31.12.2019 -  Splnené 
Zmeny a doplnky č. 5/2018 boli schválené na zasadnutí MZ dňa 11.11.2019 uznesením 

č. C/12/2019 a VZN č. 136/2019 s následným vyhotovením „Registračného listu ÚPD“ 

dňa 18.12.2019. 

 
  

MZ 11  zo dňa 07.10.2019 
 

 

C/11/2019 MZ schvaľuje 

 

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

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

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

platným územným plánom obce/mesta/kraja a platným programom rozvoja mesta; 
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− 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 
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  Ž o NFP s tým, že nová žiadosť bude 

podaná k 31.01.2020. 
 

3/ 

Splatenie dlhu p. Martiny Lörincovej formou splátkového kalendára na sumu805,59 Eur vo 

výške 30 Eur/mesiac + úroky z omeškania. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Na podpísanie splátkového kalendára na sumu 805,59 Eur vo výške 30 Eur/mesiac + úroky z omeškania bola 

vyzvaná p. Martina Lörincová, doposiaľ splátkový kalendár nebol podpísaný. 

Plnenie: k 09.12.2019  -  Priebežné plnenie 

Na podpísanie splátkového kalendára na sumu 805,59 Eur vo výške 30 Eur/mesiac + úroky z omeškania bola 

vyzvaná p. Martina Lörincová, doposiaľ splátkový kalendár nebol podpísaný. 

 

Plnenie:  k 31.12.2019  -  Splnené 

Splátkový kalendár bol podpísaný dňa 10.12.2019 a celá dlžná suma bola 

uhradená dňa 02.01.2020. 
 

4/ 

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

výmera 694 m2; parc. reg. C, č. 2449/2 – zastavaná plocha a 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. 
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L/11/2019 MZ odporúča 

 

1/ 

Primátorke mesta podpísať Uznanie dlhu a dohodu o splátkach za prenájom nebytových 

priestorov a spotrebu energií v celkovej výške 805,59 Eur + úroky z omeškania. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Uznanie dlhu a dohodu o splátkach za prenájom nebytových priestorov a spotrebu energií v celkovej výške 

805,59 Eur + úroky z omeškania nebolo podpísané. 

Plnenie: k 09.12.2019  -  Priebežné plnenie 

Uznanie dlhu a dohodu o splátkach za prenájom nebytových priestorov a spotrebu energií v celkovej výške 

805,59 Eur + úroky z omeškania nebolo podpísané. 

 

Plnenie:  k 31.12.2019  -  Splnené 

Uznanie dlhu a dohodu o splátkach za prenájom nebytových priestorov  

a spotrebu energií v celkovej výške  805,59 € + úroky z omeškania bolo  

podpísané 10.12.2019, celkový dlh bol uhradený dňa 02.01.2020. 
 

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 Štrkovka nebola 

zadaná, po dohode s dodávateľom čakáme na vhodné poveternostné 

podmienky. 
 

 

MZ 12  zo dňa 11.11.2019 
 

C/12/2019 MZ schvaľuje 

 

4/ 
Pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 6 na Gojdičovej ul. č. 1141/15B v Leopoldove pre                        

p. Vyčítala + p. Zavadanovú  na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2022.  

Náhradníkmi sú:  

1. p. Malíková. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

Nájomná zmluva na pridelenie bytu bude podpísaná v priebehu mesiaca december 2019. 
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Plnenie:  k 31.12.2019  -  Splnené  

Nájomná zmluva na pridelenie 2izbového bytu č. 6 na Gojdičovej ul. 

1141/15 B v Leopoldove bola s p. Vyčítalom podpísaná dňa 17.12.2019. 
 

D/12/2019 MZ ukladá 

 

1/ 
MZ ukladá: 
 

a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 136/2019 po dobu 15 dní a záväznú časť Zmien a doplnkov 

05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov po dobu 30 dní.  

Termín : ihneď po schválení Zmien a doplnkov 05/2018 územného plánu  

b) označiť textovú časť čistopisu Zmien a doplnkov 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov, 

hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou  

Termín : do 30 dní od schválenia Zmien a doplnkov 05/2018 územného plánu  

c) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov 

Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR  

Termín : do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 05/2018 územného plánu  

d) zabezpečiť uloženie čistopisov Zmien a doplnkov 05/2018 územného plánu mesta Leopoldov 

na Mestskom úrade Leopoldov, na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, 

oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad so sídlom 

Leopoldov, kancelária Podzámska 39, Hlohovec)  

Termín : do 35 dní od schválenia Zmien a doplnkov 05/2018 územného plánu.  

  

Plnenie: Priebežné plnenie 

a/  VZN č. 136/2019 bolo zverejnené dňa 15.11.2019. 

 

Uznesenia pod  b/ c/ d/   sú v termíne. 

 

Plnenie:  k 31.12.2019  -  Splnené 

b/  označenie textovej časti čistopisu Zmien a doplnkov 05/2019 ÚP mesta 

Leopoldov, hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacej doložky bolo 

označené Ing. arch. Krupovou 

c/ Registračný list spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MD 

a výstavby SR bol odoslaný dňa 27.12.2019 a prevzatie bolo dňa 

02.01.2020 

d/ uloženie čistopisov Zmien a doplnkov 05/2018 ÚP mesta Leopoldov na 

Mestskom úrade Leopoldov, na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby 

a bytovej politiky, odd. územného plánovania bolo odposlané dňa 

27.12.2019 a prevzaté dňa 31.12.2019, a na Spoločný obecný úrad so 

sídlom Leopoldov, kancelária Podzámska 39, Hlohovec bolo osobne 

doručené dňa 27.12.2019. 
 

 

V Leopoldove, dňa  17.01.2020 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 27.01.2020 


