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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2022 

k 21.03.2022, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

 

  

MZ 32  zo dňa 24.01.2022 

 

C/32/2022 MZ schvaľuje 
 

6/ 
MZ schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu 

„LTC - Leopoldovský tenisový klub“, realizovaného v rámci výzvy na 

predkladanie žiadostí číslo: 2021/004 vyhlásenej Fondom na podporu športu 

v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry z Fondu na podporu športu č. 2021/004, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy na poskytnutie 

príspevku; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu  zo strany žiadateľa vo výške 40 % z oprávnených výdavkov 

projektu, čo predstavuje sumu  116 340,30 EUR 
 
Plnenie:  Priebežné plnenie  
Žiadosť o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „LTC - Leopoldovský tenisový klub“ bola 

odposlaná  31.01.2022 . 

Plnenie:  k 21.03.2021  - Priebežné plnenie 
Žiadosť o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „LTC - Leopoldovský 

tenisový klub“ bola odposlaná  31.01.2022, prebieha administratívna kontrola žiadosti. 
 

L/32/2022 MZ odporúča 

 

1/ 
Viesť rokovania s právnym zástupcom vlastníkov p. Repku, p. Lesaya, p. Lesayovej - JUDr. 

Mlynekom, ohľadom výmeny pozemku parcela č. 2670/4  a časti pozemku parcela č. 483/1 

za pozemky parcela č. 1640/16 a 1640/17, odčlenené geometrickým plánom č. 115/2020zo 

dňa 14.09. 2020; 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Rokovanie s právnym zástupcom p. Repku, p. Lesaya, p. Lesayovej - JUDr. Mlynekom ohľadom  pozemkov 

v zmysle uznesenia je naplánované dňa 15.02.2022. 

Plnenie:  k 21.03.2021  -  Splnené   
Rokovanie s právnym zástupcom p. Repku, p. Lesaya, p. Lesayovej - JUDr. Mlynekom 

ohľadom  pozemkov v zmysle uznesenia sa uskutočnilo, pani primátorka o výsledku 

rokovania informovala poslancov na MZ dňa 21.02.2022, prijaté bolo nové uznesenie 

L/33/2022 bod 1  - viesť rokovanie s p. Lesayom vo veci zámeny pozemkov k. ú. 

Leopoldov, reg. E, parc. č. 483/2 za pozemok k. ú. Leopoldov, reg. E, parc. č.  483/1; 

 

 

V Leopoldove, dňa 11.03.2022 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                  MZ dňa 21.03.2022 


