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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2020 

k 07.09.2020, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

 

 

  

MZ 14  zo dňa 27.01.2020 

 

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. 

Plnenie: k 23.03.2020 –Priebežne plnené 

P. Kuzma ako splnomocnený zástupca naďalej trvá na svojej požiadavke zmeny územného plánu p. č. 136, 

spolu s tým bude riešený aj odpredaj pozemku.  

Plnenie: k 15.06.2020 –Priebežne plnené 

P. Kuzma ako splnomocnený zástupca naďalej trvá na svojej požiadavke zmeny územného plánu p. č. 136, 

spolu s tým bude riešený aj odpredaj pozemku.  

Plnenie: k 17.08.2020 –Priebežne plnené 

P. Kuzma ako splnomocnený zástupca naďalej trvá na svojej požiadavke zmeny územného plánu p. č. 136, 

spolu s tým bude riešený aj odpredaj pozemku.  

Plnenie: k 07.09.2020 –Priebežne plnené 
P. Kuzma ako splnomocnený zástupca naďalej trvá na svojej požiadavke zmeny 

územného plánu p. č. 136, spolu s tým bude riešený aj odpredaj pozemku.  

 

  

MZ 15  zo dňa 24.02.2020 

 

C/15/2020 MZ schvaľuje 
 

5/ 

Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2020 v súlade s VZN č. 91/2013 o 

poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne:  

 

01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov    1000,-Eur 

02. Mestský stolno-tenisový klub      5000,-Eur  

03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska    200,-Eur 

04. Leopoldovský tenisový klub LTC      5300,-Eur 

05. Nohejbalový klub Leopoldov        700,-Eur  

06. ZO Slovenský zväz telesne postihnutých     2000,-Eur 

07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC     4000,-Eur 

08. Mestský telovýchovný klub MTK                25000,-Eur 

09. OZ Pranier         1800,-Eur  

10. OZ Kynologický klub Leopoldov         200,-Eur  

SPOLU:                   45200,-Eur 
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Plnenie:  Priebežné plnenie 
Všetkým organizáciám v zmysle uznesenia bol zaslaný sprievodný list na predloženie nasledovných dokladov 

do 31.03.2020 : 

- 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 organizáciami 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  a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných 

príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov. 

Plnenie:  k 15.06.2020  -Priebežné plnenie 
Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady v zmysle uznesenia, boli vyplatené finančné prostriedky 

na bankový účet vo výške 37.500,- €. 

Plnenie:  k 17.08.2020  -Priebežné plnenie 
Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady v zmysle uznesenia, boli vyplatené finančné prostriedky 

na bankový účet vo výške 43.200 |€. 

Plnenie: k 07.09.2020 –Priebežne plnené 
Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady v zmysle uznesenia, boli vyplatené 

finančné prostriedky na bankový účet vo výške 43.200 €. 

 

  

MZ 16  zo dňa 11.05.2020 
 

L/16/2020 MZ odporúča 

 

2/ 

Viesť rokovania s investorom IBV Hviezdoslavova s požiadavkami na zmenu urbanistickej 

štúdie nasledovne: 

- požadovať výpočet dopravného zaťaženia lokality, 

- preriešenie navrhovanýchmiestnych komunikácií, 

- zriadenie cyklochodníkov smer  Janka Kráľa, Trolasky, cintorín, 

- rozšíriť šírkové usporiadanie ciest a verejného priestoru, 

- riešiť architektonický ráz lokality, 

- hľadanie možností pre rezervy a zeleň. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Rokovanie s investorom IBV sa neuskutočnilo, pracovné rokovanie stavebnej komisie sa uskutočnilo dňa 

25.05.2020,  požiadavka členov komisie je stretnutie s dopravným projektantom so zámerom spracovania  

dopravnokapacitného posúdenia uvedenej lokality.  

Plnenie:  k 17.08.2020  -  Priebežne plnené  

Dňa 06.07.2020 sa uskutočnilo pracovné rokovanie s investorom IBV Hviezdoslavova. Investorovi boli 

prezentované pripomienky členov stavebnej komisie, ktoré po zapracovaní do návrhu investora budú 

opakovane prerokované. 

Plnenie: k 07.09.2020 –Priebežne plnené 
Investor IBV Hviezdoslavova požiadavky stavebnej komisie zapracoval do štúdie, 

ktorá bude predložená na schválenie. 
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MZ 17  zo dňa 15.06.2020 
 

C/17/2020 MZ schvaľuje 

 

5/ 
Odpredaj pozemku katastrálne územie Leopoldov KN-C parc. č. 311/1 o výmere 18 m2, druh 

pozemku: záhrada; a pozemok KN-C parc. č. 312/2 o výmere 9 m2, druh pozemku: záhrada, 

odčlenených geometrickým plánomčíslo overenia G1 182/2019 zo dňa 23. 04. 2019 od parcely 

KN-E č. 83/1 o celkovej výmere 2233 m2 vo vlastníctve mesta Leopoldov a od parcely KN-E č. 

1625/3 o celkovej výmere 2 189m2 vo vlastníctve mesta Leopoldov žiadateľom: Martin Mužík a 

Erika Mužíková, obaja trvale bytom Gucmanova 1566/2A, 920 41 Leopoldov (manž. v BSM), 

za cenu 16,60Eur/m2.Celková predajná cena pozemku teda predstavuje 448,20 Eur. 
Odpredaj pozemku je v súlade s § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcív 

znení neskorších predpisov. Cena bola stanovená v nadväznosti na § 9a ods. (8) písm. e)zákona 

č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uzneseniaMestského 

zastupiteľstva v Leopoldove č. C/15/2020/12 zo dňa 24. 02. 2020. 

  

Plnenie:  Priebežne plnené 
Zmluva bola podpísaná 23.06.2020 a kúpna cena bola uhradená. Návrh na vklad bol podaný dňa 21.7.2020.  

Plnenie: k 07.09.2020 –Priebežne plnené 
Zmluva bola podpísaná 23.06.2020 a kúpna cena bola uhradená. Návrh na vklad bol 

podaný dňa 21.07.2020.  

 

6/ 
Odkúpenie zhodnotenia stavby „2G DI – dopravná infraštruktúra mimo závodu SO 04 

Mostnéobjekty“, objekt „SO 04.1 Most č. 1“, ktorá bola uskutočnená na pozemkoch podľa KN-

E, parc.č. 2017/3, 1557/2, 2017/4, 1572/2, 1558/11, 1778/15 1778/14, 1561/89, 1561/139, 

1555/3, vk.ú. Leopoldov na základe stavebného povolenia vydaného Okresným úradom 

Trnava,odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. sp. OU-TT-OCDPK-

2018/009025zo dňa 11.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2018 do vlastníctva 

MestaLeopoldov za celkovú cenu 1,- € 

  

Plnenie:  Priebežne plnené 
V súčasnosti čakáme na podpis zmluvy zo strany spoločnosti Enviral, a.s. 

Plnenie: k 07.09.2020 –Splnené 
Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 06.08.2020. 

 

 

9/ 
Odovzdanie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie z 

Gucmanovej ulice k objektu požiarnej zbrojnice Leopoldov“ na pozemkoch registra „E“, parc. č. 

60/102, 74/101, 253/3, 253/4, 253/1, 1627, 1626, 1616/102, katastrálne územie Leopoldov do 

prevádzky spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10,921 79 Piešťany. 

  

Plnenie:  Priebežne plnenie 
Čakáme na obdržanie podpísania zmluvy zo strany spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Priemyselná 10,  921 79 Piešťany. 

Plnenie: k 07.09.2020 –Splnené 
Zmluva zo strany spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 

921 79 Piešťany bola podpísaná a zverejnená dňa 26.08.2020. 
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11/ 
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z 

vecného bremena – Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby,  so sídlom 

Gucmanova 670/19, 920 41 Leopoldov, IČO: 00738271, v práve prechodu a prejazdu ako aj 

uložení siete cez pozemok reg. KN „C“, p. č. 2491/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

1270 m2 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena na 

pozemku reg. KN „C“, p. č. 2491/2, vypracovaným pod číslom 6-7/2020 dňa 16.02.2020 

Ľubošom Prskavcom – Belinského 20, 851 01 Bratislava, overeným s označením G1-G4/2020, 

Ing. Minarechovou dňa 21.2.2020. Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z 

vecného bremena: Mesto Leopoldov, Hlohovská 104/2, 920 41 Leopoldov, IČO: 

00312703.Vecné bremeno za zriaďuje na dobu určitú – 5 rokov s odplatou v celkovej hodnote 2 

130,77 Eur.; 

  

Plnenie:  Priebežne plnené 
V súčasnosti prebieha rokovanie s Ministerstvom vnútra SR o konkrétnych podmienkach zmluvy.  

Plnenie: k 07.09.2020 –Priebežne plnené 
V súčasnosti prebieha rokovanie s Ministerstvom vnútra SR o konkrétnych podmienkach 

zmluvy.  
 

 

 

V Leopoldove, dňa  31.8.2020 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                  MZ dňa 07.09.2020 


