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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2022 

k 25.04.2022, 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. 

Plnenie:  k 25.04.2021  - Priebežné plnenie 

Žiadosť o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „LTC - Leopoldovský 

tenisový klub“ bola odposlaná  31.01.2022, prebieha odborné hodnotenie žiadosti. 

 

MZ 33  zo dňa 21.02.2022 

 

C/33/2022 MZ schvaľuje 
 

 4/ 
Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2022 v súlade s VZN č. 91/2013 o 

poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov a VZN č. 

138/2019, ktorým sa mení VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z 

rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne:  

01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov    1 100,-Eur  

02. Mestský stolno-tenisový klub      4 900,-Eur  

03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska       250,-Eur  

04. Leopoldovský tenisový klub LTC      4 900,-Eur  

05. Nohejbalový klub Leopoldov          700,-Eur  

06. ZO Slovenský zväz telesne postihnutých    2 300 ,-Eur  

07. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC    3 400,-Eur  

08. Mestský telovýchovný klub MTK               23 000,-Eur  

09. OZ Pranier         5 500,-Eur  

10. OZ Klub slovenského folklóru Mestečko –činnosť klubu  2 450,-Eur  

11. OZ Klub slovenského folklóru Mestečko –folk. Podujatie  1 500,-Eur  

    SPOLU:          50 000-Eur 
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Plnenie:  Priebežné plnenie 
Všetkým organizáciám v zmysle uznesenia MZ zo dňa 21.02.2022 číslo C/33/2022/4 bol zaslaný sprievodný 

list na predloženie nasledovných dokladov do 30.04.2022: 

- písomné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu, že nemá voči mestu a jeho organizáciám žiadne nevysporiadané 

záväzky, nie je v konkurze, alebo v úpadku.  

Po predložení vyhlásenie žiadateľa o dotáciu bude s organizáciami podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z 

rozpočtu mesta Leopoldov a finančné prostriedky im budú pripísané na účet do 15 dní od podpisu zmluvy 

v zmysle VZN č. 91/2013 § 11 bod 4  a VZN č. 138/2019, ktorým sa mení VZN č. 91/2013 o poskytovaní 

dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov. 

Plnenie: k 25.04.2021  -  Priebežné plnenie 
Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady v zmysle uznesenia, boli vyplatené finančné 

prostriedky na bankový účet vo výške  44 500,-  €. 

 

 

L/33/2022MZ odporúča 

 

1/ 
Viesť rokovania 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; 

  

Plnenie:  Pribežné plnenie 
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 je riešení. 

Plnenie: k 25.04.2021  -   Pribežné plnenie 

 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 je riešení. 
 

 

D/33/2022MZ ukladá 

1/ 
Komisii investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia 

nadefinovať rozsah riešenia inžinierskych sietí a miestnej komunikácie v súlade s ÚPD 

Mesta Leopoldov lokality Dlhá, reg. E, parc. č. 1602/3; 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Rozsah riešenia inžinierskych sietí a  miestnej komunikácie v  súlade s  ÚPD Mesta Leopoldov lokality Dlhá, 

reg. E, parc. č. 1602/3 bude predmetom zasadnutia Komisii investičných činností, územného plánovania, 

výstavby a  životného prostredia dňa 14.03.2022. 

Plnenie: k 25.04.2021  -  Priebežné plnenie 

Rozsah riešenia inžinierskych sietí a  miestnej komunikácie v  súlade s  ÚPD Mesta 

Leopoldov lokality Dlhá, reg. E, parc. č. 1602/3 bola predmetom rokovania dňa 

28.03.2022. 

Komisia odporúča riešenie projektovania miestnej komunikácie a inž. sietí na ul. Dlhá 

s ohľadom na napojenie na novú vetvu MK, ktorá bude nadväzovať na novú lokalitu 

Hviezdoslavova. Dokumentácia bude spracovaná v dvoch stupňoch. Prvý – pre zmenu 

UPD, aby bola zrejmá hranica ulice Dlhá a druhá etapa – dokumentácia pre napojenie 

na MK Hviezdoslavova. (cestná sieť medzi MK Hviezdoslavova a Dlhá bude 

optimalizovaná celkovo pre zmenu UPD s možnosťou pre zrušenie 1 prepojenia) 

V Leopoldove, dňa 13.04.2022 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                  MZ dňa 25.04.2022 


