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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2018 

k 31.07.2021, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

 

 

MZ 35  zo dňa 22.01.2018 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 36  zo dňa 26.02.2018 
Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 37  zo dňa 26.03.2018 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 38  zo dňa 30.04.2018 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 39  zo dňa 28.05.2018 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 40  zo dňa 16.07.2018 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 41  zo dňa 20.08.2018 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 42  zo dňa 24.09.2018 

Všetky uznesenia boli splnené. 
 

MZ 43  zo dňa 29.10.2018 
Všetky uznesenia boli splnené. 

 

 

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 
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Prebehlo ďalšie rokovanie, na ktorom sa p. Klapica vyjadril, že nesúhlasí s navrhovanou cenou. Bolo 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 31.12.2020  -  Priebežné plnenie  
Po opätovnom vyzvaní  p. Klapica  nepredložil žiadne ďalšie dokumenty. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2021 -  Priebežné plnenie  

Po opätovnom vyzvaní p. Klapica nepredložil žiadne ďalšie dokumenty. 
 

 

 

 Leopoldove dňa 06.08.2021 

 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                 MZ dňa 16.08.2021 


