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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2020 

k 31.07.2022, 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.  

Plnenie: k 12.10.2020 –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 09.11.2020 –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 07.12.2020 –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 31.12.2020 –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 31.07.2021 –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 31.12.2021 –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 31.07.2022 –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.  
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MZ 15  zo dňa 24.02.2020 

Všetky uznesenia splnené 
  

MZ 16  zo dňa 11.05.2020 

Všetky uznesenia splnené 
 

 

 

MZ 17  zo dňa 15.06.2020 
 

C/17/2020 MZ schvaľuje 

 

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.  

Plnenie: k 12.10.2020 –Priebežne plnené 

V súčasnosti prebieha rokovanie s  Ministerstvom vnútra SR o konkrétnych podmienkach zmluvy.  

Plnenie: k 09.11.2020 – Priebežne plnené 

Dňa 2.11.2020 sme emailom obdržali schválený návrh zmluvy k zriadeniu vecného bremena zo strany 

Ministerstva vnútra SR. Po formálnej kontrole správnosti bude táto podpísaná primátorkou mesta a zaslaná na 

Ministerstvo vnútra SR. 

Plnenie: k 07.12.2020 – Priebežne plnené 

V 11/2020 nám bol zaslaný návrh zmluvy k odsúhlaseniu. Vzhľadom na hľadanie nových možností v mieste 

zriadenia zberného dvora je predpoklad, že dôjde k úprave rozsahu užívania majetku MVSR. 

Plnenie: k 31.12.2020 – Priebežne plnené 

V 11/2020 nám bol zaslaný návrh zmluvy k odsúhlaseniu. Vzhľadom na hľadanie nových možností v mieste 

zriadenia zberného dvora je predpoklad, že dôjde k úprave rozsahu užívania majetku MVSR. 

Plnenie: k 31.07.2021 – Priebežne plnené 

V 11/2020 nám bol zaslaný návrh zmluvy k odsúhlaseniu. Vzhľadom na hľadanie nových možností v mieste 

zriadenia zberného dvora je predpoklad, že dôjde k úprave rozsahu užívania majetku MVSR. 

Plnenie: k 31.12.2021 – Priebežne plnené 

V 11/2020 nám bol zaslaný návrh zmluvy k odsúhlaseniu. Vzhľadom na hľadanie nových možností v mieste 

zriadenia zberného dvora je predpoklad, že dôjde k úprave rozsahu užívania majetku MVSR. 

 

Plnenie: k 31.07.2022 – Priebežne plnené 

V 11/2020 nám bol zaslaný návrh zmluvy k odsúhlaseniu. Vzhľadom na hľadanie nových 

možností v mieste zriadenia zberného dvora je predpoklad, že dôjde k úprave rozsahu 

užívania majetku MVSR. 

 

 



Strana 3 z 4 

 

  

MZ 18  zo dňa 17.08.2020 

Všetky uznesenia splnené 
 

MZ 19  zo dňa 07.09.2020 

Všetky uznesenia splnené 
 

  

MZ 20  zo dňa  12.10.2020 
 

L/20/2020 MZ odporúča 

 

1/ 

Pripraviť podklady k prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Leopoldov a to 

parcela  KN-C parc.  č. 283 k. ú. Leopoldov priamym predajom; . 
Poznámka:  /p. Bachratý/ 

 

 

  

Plnenie:  Priebežne plnenie 
Požiadavka  na spracovanie podkladov potrebných k  prevodu nehnuteľného majetku v zmysle uznesenia bola 

objednaná. 

Plnenie:  k 07.12.2020 - Priebežne plnenie 
Zhotoviteľ pracuje na vyhotovení podkladov. 

Plnenie:  k 31.12.2020 - Priebežne plnenie 
Zhotoviteľ pracuje na vyhotovení podkladov. 

Plnenie:  k 31.07.2021 - Priebežne plnenie 
Zhotoviteľ pracuje na vyhotovení podkladov.  

Plnenie:  k 31.12.2021 - Priebežne plnenie 
Zhotoviteľ pracuje na vyhotovení podkladov.  

 

Plnenie:  k 31.07.2022 - Priebežne plnenie 
Znalecký posudok na uvedenú parcelu bol vypracovaný. 

 

 

 

2/ 

Vyhotoviť geometrický plán s novým usporiadaním pozemkov, a to tak, aby bola vyňatá 

parcela pod stavbou bytového domu, zriadená parcela s vecným bremenom pre majiteľov 

bytov bytového domu a následne po novom usporiadaní parciel mestské zastupiteľstvo 

navrhuje odpredanie nových parciel, ktoré vzniknú z pôvodných parciel  KN-C parc. č.2354, 

2353/3 a 2353/1, čo sú parcely  KN-E 1561/144 a 1561/145 podľa zásad nakladania 

s majetkom mesta a to formou priameho predaja s cenou minimálnou určenou znaleckým 

posudkom;     
Poznámka:  /Trnavská cesta – bytovka/ 

  

Plnenie:  Priebežne plnenie 
Žiadosť na vypracovanie geometrického plánu  s  novým usporiadaním pozemkov v  zmysle uznesenia bola 

objednaná. 

Plnenie:  k 07.12.2020 - Priebežne plnenie 
Zhotoviteľ pracuje na vyhotovení  GP. 

Plnenie:  k 31.12.2020 - Priebežne plnenie 
Zhotoviteľ pracuje na vyhotovení  GP. 
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Plnenie:  k 31.07.2021 - Priebežne plnenie 
Zhotoviteľ pracuje na vyhotovení  GP.   

Plnenie:  k 31.12.2021 - Priebežne plnenie 
Zhotoviteľ pracuje na vyhotovení  GP.   

 

Plnenie:  k 31.07.2022 - Priebežne plnenie 
Geometrický plán bol vypracovaný. 

 

 

MZ 21  zo dňa  09.11.2020 

Všetky uznesenia splnené 
 

 

  

MZ 22  zo dňa  14.12.2020 

 

C/22/2020 MZ schvaľuje 

 

8/ 

MZ schvaľuje: 

- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie vodozádržných 

opatrení v meste Leopoldov“, kód žiadosti v ITMS2014: NFP310020AXQ2, 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO2-

SC211-2020-62 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom obce/mesta/kraja a platným programom 

rozvoja mesta;  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu  zo strany  

- žiadateľa vo výške 5 400,00 EUR 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Plnenie:  Priebežne plnenie 
ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov“, kód žiadosti v 

ITMS2014: NFP310020AXQ2, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO2-

SC211-2020-62 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia bola odposlaná dňa 29.12.2020. 

Plnenie:  k 31.07.2021 - Priebežne plnenie 

V súčasnosti prebieha administratívna kontrola ŽoNFP a následne bude prebiehať odborné 

posúdenie. 
Plnenie:  k 31.12.2021 - Priebežne plnenie 

V súčasnosti prebieha administratívna kontrola ŽoNFP a následne bude prebiehať odborné 

posúdenie. 

 

Plnenie:  k 31.07.2022 - Priebežne plnenie 
V súčasnosti prebieha administratívna kontrola ŽoNFP a následne bude prebiehať 

odborné posúdenie.  

 

 

 

V Leopoldove, dňa  05.08.2022 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                     MZ dňa 15.08.2022 


