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Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu 

Rozhodnutie o schválení vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav 

v katastrálnom území Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu, vydaného 

Okresným úradom Trnava, pozemkový a lesný odbor, č. OU-TT-OLO-2020/000322-208 

zo dňa 19. 11. 2020. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, vydal dňa 19. 11. 2020 Rozhodnutie 

o schválení vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území 

Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu, v ktorom vo výrokovej časti 

žiadateľovi Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Leopoldov, 

Mestu Leopoldov, určil lehotu 120 dní na poskytnutie vyrovnania v peniazoch za pozemky 

alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu do 

výmery 400 m2, tak ako to vyplýva z projektu pre účastníkov konania, uvedených 

v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.  

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame schváliť vyrovnanie v peniazoch za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely 

k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu do výmery 400 m2, tak ako to vyplýva 

z projektu pre účastníkov konania.  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

v súlade s Rozhodnutím Okresného úradu Trnava, pozemkový a lesný odbor, č. OU-TT-

OLO-2020/000322-208 zo dňa 19. 11. 2020 o schválení vykonania Projektu jednoduchých 

pozemkových úprav v katastrálnom území Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila 

Skákalu, vyrovnanie v peniazoch za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, 

ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu do výmery 400 m2, tak ako to vyplýva z projektu pre 

účastníkov konania: 

1.  RNDr. Milošík František, Rovná 3425/22, Hlohovec, výmer 34 m
2
, nárok na 

vyrovnanie peniazoch: 473,96 EUR 

2. Ottingerová Valéria, Hurbanova 139/3, 920 41  Leopoldov, výmer 152,21 m
2
, 

nárok na vyrovnanie v peniazoch: 2 121,87 EUR. 

 

 

Prílohy: 

1. Rozhodnutie Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor 

 


