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Prehodnotenie vybraných uznesení z predchádzajúcich rokov zo zasadnutí 

MZ  k 07.09.2020. 

 

 

 

MZ 16  zo dňa 30.05.2016 
 

C/16/2016 MZ schvaľuje 

 

5/ 
V súvislosti so zabezpečením zvýšenej bezpečnosti chodcov v cestnej premávke, 

prostredníctvom zriadenia verejnoprospešnej stavby – chodník pri ceste III/5132, od Ul. E. 

Pauloviča (lokalita Novopold) s ukončením pri ceste II/513 odkúpenie nasledujúcich 

nehnuteľností za cenu 6 eur/m2: 

- pozemku parc. č. 2655/11 (reg. C) o výmere 180 m2, odčleneného 

geometrickým plánom č. 063/2015 zo dňa 28. 07. 2015 od parcely registra E č. 2-

2612/2, k.ú. Leopoldov od predávajúceho Richarda Urminského, rod. Urminského 

trvale bytom Hlohovec, Čsl. Armády 33, 

- pozemku parc. č. 2655/12 (reg. C) o výmere 1 m2 novovytvoreného 

geometrickým plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Buchtová 

Mariana, rod. Vančová, trvale bytom Leopoldov, Hviezdoslavova 803/20 

(Opatrovníčkou je Renáta Krištofiaková, rod. Buchtová trvale bytom Leopoldov, 

Hviezdoslavova 803/20;  v spoluvlastníckom podiele 30/720), Gergič Anton, rod. 

Gergič, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská 575/14 (v spoluvlastníckom podiele 

1/120), MUDr. Gergič Jaroslav, rod. Gergič, trvale bytom Kocbeře 139 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/120), Gergič Miroslav, rod. Gergič, trvale bytom 

Leopoldov, Nádražná 482/8 (v spoluvlastníckom podiele 8/60), Hojstrič Jozef, rod. 

Hojstrič, trvale bytom Limbach, Mlynské pole 15/525 (v spoluvlastníckom podiele 

1/60), Husárová Kamila, rod. Vachanová, trvale bytom Červeník, Sládkovičova 

71/14 (v spoluvlastníckom podiele 90/720), Jindrová Andrea, rod. Vančová, trvale 

bytom Kladno, Vodárenská 2715 (v spoluvlastníckom podiele 15/720), Kočišová 

Yvona, rod. Vančová, trvale bytom Jakubčovice nad Odrou, Potoční 80 (v 

spoluvlastníckom podiele 15/720), Sedmáková Michaela, rod. Fukalová, trvale 

bytom Banská Bystrica, Slnečná 3801/1 (v spoluvlastníckom podiele 1/60), 

TomováEulália, rod. Gergičová, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská cesta 574/12 

(v spoluvlastníckom podiele 1/120), Vančo Milan, rod. Vančo, trvale bytom 

Červeník, Osloboditeľov 98/33 (v spoluvlastníckom podiele 30/720), Ing. Vanková 

Ingrid, rod. Gergičová, trvale bytom Hlohovec, Závalie 1333/11A (v 

spoluvlastníckom podiele 1/120), 

2 

- pozemku parc. č. 2655/13 (reg. C) o výmere 27 m2 novovytvoreného 

geometrickým plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Gergič 

Anton, rod. Gergič, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská 575/14 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/120), MUDr. Gergič Jaroslav, rod. Gergič, trvale bytom 

Kocbeře 139 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Gergič Miroslav, rod. Gergič, 

trvale bytom Leopoldov, Nádražná 482/8 (v spoluvlastníckom podiele 8/60), 

Hojstrič Jozef, rod. Hojstrič, trvale bytom Limbach, Mlynské pole 15/525 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/60), Kováčiková Alžbeta, rod. Piovarčiová, trvale 

bytom Leopoldov, Hollého 623/22 (v spoluvlastníckom podiele 15/120), 

Kubičková Michaela, rod. Piovarčiová, trvale bytom Leopoldov, Hollého 621/18 (v 

spoluvlastníckom podiele 15/120), Sedmáková Michaela, rod. Fukalová, trvale 
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bytom Banská Bystrica, Slnečná 3801/1 (v spoluvlastníckom podiele 1/60), 

TomováEulália, rod. Gergičová, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská cesta 574/12 

(v spoluvlastníckom podiele 1/120), Ing. Vanková Ingrid, rod. Gergičová, trvale 

bytom Hlohovec, Závalie 1333/11A (v spoluvlastníckom podiele 1/120), 

- pozemok parc. č. 2655/14 (reg. C) o výmere 100 m2 novovytvorený 

geometrickým plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Benko 

Ľubomír, rod. Benko, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1010/7 (v 

spoluvlastníckom podiele 2/5), Benko Ľubomír, rod. Benko a Benková Mária, rod. 

Hlavnová (manželia v BSM), trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1010/7 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/15), Harsányiová Emília Mgr., rod. Oborilová, trvale 

bytom Leopoldov, Piešťanská cesta 571/6 (v spoluvlastníckom podiele 4/90), 

Kaiserová Ľubica, rod. Kaiserová, trvale bytom Leopoldov, Hollého 635/29 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/15), Kopajová Mária, rod. Vinklerová, trvale bytom 

Leopoldov, Murgašova 330/57 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Oboril Karol, 

rod. Oboril, trvale bytom Leopoldov, Bernolákova 132/12 (v spoluvlastníckom 

podiele 2/45), Spálová Magdaléna, rod. Winklerová, trvale bytom Leopoldov, 

Hurbanova 202/10 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), MVDr. Šnircová Oľga, rod. 

Švikruhová, trvale bytom Nitra – Staré Mesto, Námestie Jána Pavla II 1008/1 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/35), Švikruha Ladislav, rod. Švikruha, trvale bytom 

Leopoldov, Murgašova 21/312 (v spoluvlastníckom podiele 3/35), Švikruhová 

Gabriela, rod. Kučerová, trvale bytom Nitra – Chrenová, Tríbečská 9/659 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/35), Vinkler Marián, rod. Vinkler, trvale bytom 

Leopoldov, Záhradnícka 723/5 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Winkler Julián, 

rod. Winkler, trvale bytom Leopoldov, Záhradnícka 721/9 (v spoluvlastníckom 

podiele 1/120), Winkler Karol, rod. Winkler, trvale bytom Hlohovec, Hurbanova 

644/50 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Winkler Pavol, rod. Winkler, trvale 

bytom Leopoldov, Záhradnícka 722/7 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), 

Zacharová Júlia, rod. Vinklerová, trvale bytom Leopoldov, Hlohovecká cesta 

100/10 (v spoluvlastníckom podiele 1/60). 
  

Priebežné plnené: 

Kúpna zmluva na odkúpenie nehnuteľností – pozemkov  za cenu 6 eur/m2 v zmysle uznesenia bola 

vyhotovená. V súčasnosti prebieha podpisovanie KZ zo strany predávajúcich. 

Uznesenie bude prehodnotené. 

Prehodnotenie k 30.06.2016 bolo hodnotené nasledovne:        Priebežné plnenie 

V súčasnosti prebieha podpisovanie KZ zo strany predávajúcich. 

Vyhodnotenie k 31.12.2016         Priebežné plnenie  

Asi 2/3 predávajúcich zmluvu podpísalo. Čakáme na dedičské konanie po zomrelej, ktorá zomrela v období 

podpisovania zmlúv. 

Vyhodnotenie k 31.07.2017         Priebežné plnenie  

V súčasnosti chýba podpis zmluvy od p. Šnircovej , ktorá je momentálne nedostupná. 

Vyhodnotenie k 31.12.2017         Priebežné plnenie  

V súčasnosti chýba podpis zmluvy od p. Šnircovej z dôvodu úmrtia, na základe toho čakáme na výsledok 

dedičského konania. 

Vyhodnotenie k 31.07.2018         Priebežné plnenie  

V súčasnosti chýbajú  podpisy nasledovne: 

- Šnircová, z dôvodu úmrtia, dedičstvo prebehlo, dedič p. Šnirc  - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Buchtová Martina v zastúpení opatrovníkom Renáta Krištofiaková – čakáme na schválenie kúpnej zmluvy 

Okresným súdom Trnava 

- MUDr. Gergič Jaroslav – vyzvaný na podpis zmluvy listom dňa 5.6.2018, doposiaľ neprišla žiadna 

odpoveď 

- Vanková Ingrid - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Hojstrič Jozef - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Kubičková Michaela – podpíše ako posledná 

- Haršányiová Emília - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Švikruhová Gabriela - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 
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- Winkler Karol - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Karol Oboril – čaká na dedičské konanie 

- Zacharová Júlia – čaká na dedičské konanie 

Vyhodnotenie k 31.12.2018         Priebežné plnenie  

V súčasnosti chýbajú  podpisy nasledovne: 

- Šnircová, z dôvodu úmrtia, dedičstvo prebehlo, dedič p. Šnirc  - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Buchtová Martina v zastúpení opatrovníkom Renáta Krištofiaková – čakáme na schválenie kúpnej zmluvy 

Okresným súdom Trnava 

- MUDr. Gergič Jaroslav – vyzvaný na podpis zmluvy listom dňa 5.6.2018, doposiaľ neprišla žiadna 

odpoveď 

- Vanková Ingrid - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Hojstrič Jozef - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Kubičková Michaela – podpíše ako posledná 

- Haršányiová Emília - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Švikruhová Gabriela - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Winkler Karol - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Karol Oboril – čaká na dedičské konanie 

- Zacharová Júlia – čaká na dedičské konanie 

Vyhodnotenie k 31.07.2019         Priebežné plnenie  

V súčasnosti chýbajú  podpisy nasledovne: 

- Šnircová, z dôvodu úmrtia, dedičstvo prebehlo, dedič p. Šnirc  - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Buchtová Martina v zastúpení opatrovníkom Renáta Krištofiaková – čakáme na schválenie kúpnej zmluvy 

Okresným súdom Trnava 

- MUDr. Gergič Jaroslav – vyzvaný na podpis zmluvy listom dňa 5.6.2018, doposiaľ neprišla žiadna 

odpoveď 

- Vanková Ingrid - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Hojstrič Jozef - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Kubičková Michaela – podpíše ako posledná 

- Winkler Karol - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Karol Oboril – čaká na dedičské konanie 

- Zacharová Júlia – čaká na dedičské konanie 

Švikruhová Gabriela – zmluva bola podpísaná s p. Radeckou, dedičkou 10.07.2019 

Haršányiová Emília – Zmluva bola podpísaná dňa 12.07.2019 

Vyhodnotenie k 31.12.2019         Priebežné plnenie  

V súčasnosti chýbajú  podpisy nasledovne: 

- Šnircová, z dôvodu úmrtia, dedičstvo prebehlo, dedič p. Šnirc  - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Buchtová Martina v zastúpení opatrovníkom Renáta Krištofiaková – čakáme na schválenie kúpnej zmluvy 

Okresným súdom Trnava 

- MUDr. Gergič Jaroslav – vyzvaný na podpis zmluvy listom dňa 5.6.2018, doposiaľ neprišla žiadna 

odpoveď 

- Vanková Ingrid - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Hojstrič Jozef - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Kubičková Michaela – podpíše ako posledná 

- Winkler Karol - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Karol Oboril – čaká na dedičské konanie 

- Zacharová Júlia – čaká na dedičské konanie 

Vyhodnotenie k 31.07.2020         Priebežné plnenie  

V súčasnosti chýbajú  podpisy nasledovne: 

- Šnircová, z dôvodu úmrtia, dedičstvo prebehlo, dedič p. Šnirc  - podpis zabezpečuje  p. Vrlák – z rodinných 

dôvodov zatiaľ nemá záujem o podpis zmluvy. 

- Buchtová Martina v zastúpení opatrovníkom Renáta Krištofiaková – čakáme na schválenie kúpnej zmluvy 

Okresným súdom Trnava 

- MUDr. Gergič Jaroslav – vyzvaný na podpis zmluvy listom dňa 5.6.2018, doposiaľ neprišla žiadna 

odpoveď 

- Vanková Ingrid - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Hojstrič Jozef - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Kubičková Michaela – podpíše ako posledná 

- Winkler Karol - podpis zabezpečuje  p. Vrlák 

- Karol Oboril – prebehlo dedičské konanie – dedič Oborilová Magdaléna 

- Zacharová Júlia – prebehlo dedičské konanie – dedič Latáková Eva 
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Plnenie:  k 07.09.2020  -  Priebežné plnenie 
V súčasnosti chýbajú podpisy nasledovne: 

- Šnircová, z dôvodu úmrtia, dedičstvo prebehlo, dedič p. Šnirc – podpis zabezpečuje p. 

Vrlák – z rodinných dôvodov zatiaľ nemá záujem o podpis zmluvy.  

- Buchtová Martina v zastúpení opatrovníkom Renáta Krištofiaková – čakáme na 

schválenie kúpnej zmluvy Okresným súdom Trnava 

- MUDr. Gergič Jaroslav – vyzvaný na podpis zmluvy listom dňa 5.6.2018, doposiaľ 

neprišla žiadna odpoveď 

- Vanková Ingrid – podpis zabezpečuje p.  Vrlák 

- Hojstrič Jozef – podpis zabezpečuje p. Vrlák 

- Kubičková Michaela – podpíše ako posledná 

- Winkler Karol – podpis zabezpečuje p. Vrlák 

- Karol Oboril – prebehlo dedičské konanie – dedič Oborilová Magdaléna 

- Zacharová Júlia – prebehlo dedičské konanie – dedič Latáková Eva 

 

 

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. 

 

Plnenie:  k 07.09.2020 -  Priebežné plnenie  

Po opätovnom vyzvaní p. Klapica nepredložil žiadne ďalšie dokumenty. 
 

 

 

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. 
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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 €/ m
2. 

 Predtým navrhol cenu 40 

€/m
2.

 

 

Plnenie:  k 07.09.2020  -  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. 
 

 

 

 

V Leopoldove, dňa  31.08.2020 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                  MZ dňa 07.09.2020 


