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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2019 

k 31.07.2021, 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 €/ 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 31.12.2020  - 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 31.07.2021  -  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. 
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3/ 

Zmenu ÚPDč. 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  
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. 

Plnenie:  k 31.07.2020  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 31.12.2020  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2021  -  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 
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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. 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 31.07.2020  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

Plnenie:  k 31.12.2020  - Priebežné plnenie 

Zmeny v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O Leopoldov. 

 

Plnenie:  k 31.07.2021  -  Priebežné plnenie 

Zmeny  v zmysle uznesenia budú vykonané v rámci zmeny č. 6 ÚPN-O 

Leopoldov. 
 

 

MZ 05  zo dňa 25.02.2019 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 06  zo dňa 25.03.2019 
Všetky uznesenia boli splnené. 

  

MZ 07  zo dňa 29.04.2019 

Všetky uznesenia boli splnené. 

  

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 chodcov na 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 
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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 31.07.2020  - Priebežné plnenie 

Uvedená investícia je súčasťou rozpočtu na rok 2020. Aktuálne prebieha spracovanie PD u Ing. Dubrovaya. 

Plnenie: k 31.12.2020  - Priebežné plnenie 

Ing. Dubrovaya vyprojektoval všetky prechody pre chodcov vrátane prechodu pri Novom parku s rozpočtom 

cca 74 tis. €, realizácia nebola zahrnutá do rozpočtu mesta pre rok 2021. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2021  -  Priebežné plnenie  

Ing. Dubrovaya vyprojektoval všetky prechody pre chodcov vrátane 

prechodu  pri Novom parku  s rozpočtom cca 74 tis. €,  realizácia nebola 

zahrnutá do rozpočtu mesta pre rok 2021. 
 

MZ 09  zo dňa 24.06.2019 
Všetky uznesenia boli splnené. 

  

MZ 10  zo dňa 19.08.2019 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

 

MZ 11  zo dňa 07.10.2019 

 

C/11/2019 MZ schvaľuje 

 

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. 

Plnenie: k 31.07.2020  - Priebežné plnenie 
Dňa 11.10.2019 bol MV SR zaslaný predbežný záujem o kúpu pozemkov v zmysle uznesenia. V súčasnosti 

stále prebieha zo strany MV SR zisťovanie záujmu všetkých vlastníkov bytov o kúpu predmetných pozemkov. 

Plnenie: k 31.12.2021  - Priebežné plnenie 
Dňa 11.10.2019 bol MV SR zaslaný predbežný záujem o kúpu pozemkov v zmysle uznesenia. V súčasnosti 

stále prebieha zo strany MV SR zisťovanie záujmu všetkých vlastníkov bytov o kúpu predmetných pozemkov. 
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Plnenie:  k 31.07.2021  -  Priebežné plnenie 

Dňa 11.10.2019 bol MV SR zaslaný predbežný záujem o kúpu pozemkov 

v zmysle uznesenia. V súčasnosti stále prebieha zo strany MV SR 

zisťovanie záujmu všetkých vlastníkov bytov o kúpu predmetných 

pozemkov.  
 

 

MZ 12  zo dňa 11.11.2019 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

MZ 13  zo dňa 09.12.2019 

Všetky uznesenia boli splnené. 

 

 

 

V Leopoldove, dňa 06.08.2021 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 16.08.2021 


