Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2022
k 27.06.2022, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie.
MZ 32 zo dňa 24.01.2022
Všetky uznesenia boli splnené.

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

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 25.04.2022 - Priebežné plnenie
Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady v zmysle uznesenia, boli vyplatené finančné prostriedky
na bankový účet vo výške 44 500,- €.
Plnenie: k 30.05.2022 - Priebežné plnenie
Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady v zmysle uznesenia, boli vyplatené finančné prostriedky
na bankový účet vo výške 44 500,- €.

Plnenie: k 27.06.2022 - Priebežné plnenie
Organizáciám, ktoré predložili požadované doklady v zmysle uznesenia, boli vyplatené
finančné prostriedky na bankový účet vo výške 44 500,- €.
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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 25.04.2022 - 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 30.05.2022 - Pribežné plnenie
Právnemu zástupcovi p. Lesay boli zaslané podklady potrebné k zámene pozemkov, doteraz sme nedostali
žiadne vyjadrenie.

Plnenie: k 27.06.2022 - Splnené
Zámena pozemkov v zmysle uznesenia bola prerokovaná na MZ dňa 30.05.2022, kde
boli prijaté nové uznesenia v časti C/36/2022 bod 3 a 4.
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 25.04.2022 - 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)
Plnenie: k 30.05.2022 - 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)

Plnenie: k 27.06.2022 - 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)
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MZ 34 zo dňa 21.03.2022
C/34/2022 MZ schvaľuje

2/
Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Holubyho ulica – p. Gergič Róbert;
1. Umiestnenie dvoch odstavných stojísk statickej dopravy (určenej pre byty) stavby:
„Polyfunkčný objekt, Leopoldov“, miesto stavby: Holubyho 280, 920 41
Leopoldov, p. č. 112/2, 6, 7, 1624/8 k. ú. Leopoldov, okres Hlohovec, investor: Ing.
Róbert Gergič, Hurbanova 49, 920 41 Leopoldov, na pozemku reg. E, p. č. 1624/1,
k. ú. Leopoldov, okres Hlohovec, vo vlastníctve: Mesto Leopoldov
2. Umiestnenie vsakovacieho zariadenia ďažďovej kanalizácie stavby „Polyfunkčný
objekt, Leopoldov“, miesto stavby: Holubyho 280, 920 41 Leopoldov, p. č. 112/2, 6,
7, 1624/8 k. ú. Leopoldov, okres Hlohovec, investor: Ing. Róbert Gergič, Hurbanova
49, 920 41 Leopoldov, na pozemku reg. E, p. č. 1624/1, k. ú. Leopoldov, okres
Hlohovec, vo vlastníctve: Mesto Leopoldov
za nasledovných podmienok:
a) zosúladenie projektovej dokumentácie s existujúcim projektom IBV Piešťanská,
b) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Po vybudovaní
stavby predloží žiadateľ geometrický plán, v ktorom bude vyznačený rozsah vecného
bremena a následne bude uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena a podaný
návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Oprávnený z vecného
bremena bude zmluvne zaviazaný hradiť budúce náklady spojené s prekládkou
odstavných stojísk statickej dopravy a vsakovacieho zariadenia,
c) náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať vždy oprávnený
z vecného bremena,
d) za zriadenie vecného bremena má povinnosť oprávnený z vecného bremena zaplatiť
mestu jednorazový poplatok, ktorý bude určený uznesením mestského zastupiteľstva.

Plnenie: Priebežné plnenie
Ing. Róbert Gergič listom zo dňa 30.03.2022 doložil novovypracovanú Koordinačnú situáciu, kde je zakreslená
novonavrhovaná miestna komunikácia s chodníkom v šírke 2,0 m pre lokalitu IBV Piešťanská.
Nakoľko sú v preloženej situácii stále zakreslené 4 parkovacie miesta, Ing. Gergič bol mailom prostredníctvom
p. Vrláka, ktorý mu zabezpečuje inžiniering, vyzvaný k prepracovaniu situácie iba s 2 parkovacími miestami
a zároveň dopracovanie ďalších detailov výkresu, potrebných pre posúdenie zo strany cestného správneho
orgánu a správcu miestnych komunikácií.
Právnemu zástupcovi mesta boli zaslané podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena.
Plnenie: k 30.05.2022 - Priebežné plnenie
Dňa 9. 5. 2022 bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom
Leopoldov a Ing. Róbertom Gergičom. Zmluvné strany sa dohodli najneskôr do 60 dní od právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

Plnenie: k 27.06.2022 - Priebežné plnenie
Dňa 9. 5. 2022 bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
medzi Mestom Leopoldov a Ing. Róbertom Gergičom. Zmluvné strany sa dohodli
najneskôr do 60 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť zmluvu
o zriadení vecného bremena.
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3/
Predĺženie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v bytovom dome na Štúrovej
ulici č. 436 v celkovej výmere 121,59m2uzatvorenej medzi Mestom Leopoldov a
Slovenskými elektrárňami, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava, zmluva zo dňa 10.03.2022 v znení
neskorších dodatkov, vo výške nájmu 2857,64 €/rok, a to na dobu určitú od 1.1.2022 do
31.12.2028 s možnosťou ďalšieho predĺženia.
Nájomné za užívanie nebytových priestorov podľa bodu 1.1 Zmluvy je stanovené vo výške
1867,72 Eur/rok. Nájomné za užívanie nebytových priestorov podľa bodu 1.2 Zmluvy je
stanovené vo výške 989,92 EUR/rok.

Plnenie: Priebežné plnenie
Informácia o schválených cenách prenájmu za užívanie nebytových priestorov podľa bodu 1.1 Zmluvy boli
zaslané Slovenským elektrárňam, čakáme na podpísanie zmluvy.
Plnenie: k 30.05.2022 - Priebežné plnenie
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v bytovom dome na Štúrovej ulici č. 436 nebola doposiaľ
podpísaná.

Plnenie: k 27.06.2022 - Priebežné plnenie
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v bytovom dome na Štúrovej ulici č.
436 bola vypracovaná zo strany mesta podpísaná, čakáme na podpísanie zo strany
Slovenských elektrárni.
L/34/2022MZ odporúča

1/
Doplniť žiadosť p. Vladimíra Bartoviča, Gaštanova 2398/2, 920 01 Hlohovec, o informáciu,
v čom spočíva rekonštrukcia oplotenia pri parcele 1610/12 a parc. č. 2215/2;

Plnenie: Priebežné plnenie
Pán Vladimír Bartovič bol osobne vyzvaný na doplnenie – spresnenie žiadosti na rekonštrukciu oplotenia pri
parcele 1610/12 a parc. č. 2215/2.
Plnenie: k 30.05.2022 - Priebežné plnenie
Na MZ p. Bartovič predložil spresnenie žiadosti ku ktorej sa vyjadrí stavebná komisia na svojom zasadnutí.

Plnenie: k 27.06.2022 - Splnené
K odpredaju pozemkov v zmysle uznesenia ako prípad hodný osobitného zreteľa MZ
dňa 30.05.2022 prijalo uznesenie C/36/2022 bod 6.
E/34/MZ súhlasí

1/
S využívaním dvoch parkovacích miest na jestvujúcom parkovisku, vybudovanom na Nám.
sv. Ignáca v Leopoldove, reg. E, p. č. 245, k. ú. Leopoldov, okres Hlohovec, vo vlastníctve:
Mesto Leopoldov pre účely statickej dopravy (administratíva, návštevy) stavby:
„Polyfunkčný objekt, Leopoldov“, miesto stavby: Holubyho 280, 920 41 Leopoldov, p. č.
112/2, 6, 7, 1624/8 k. ú. Leopoldov, okres Hlohovec, investor: Ing. Róbert Gergič,
Hurbanova 49, 920 41 Leopoldov.

Plnenie: Priebežne plnenie
Súhlas s využívaním dvoch parkovacích miest v zmysle uznesenia bude vydaní pre potreby investora.
Plnenie: k 30.05.2022 - Priebežné plnenie
Súhlas s využívaním dvoch parkovacích miest v zmysle uznesenia bude vydaní pre potreby investora.

Plnenie: k 27.06.2022 - Priebežné plnenie
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Súhlas s využívaním dvoch parkovacích miest v zmysle uznesenia bude vydaní pre
potreby investora.

MZ 35 zo dňa 25.04.2022
C/35/2022 MZ schvaľuje

4/
Výmenu 2 izbového bytu č. 7 na Rázusovej 1491/35, Leopoldov za 3 izbový nájomný byt č.
4 Gojdičova 15D, Leopoldov pre p. Paulíka Ľubomíra s manželkou, bytom Rázusova
1491/35 Leopoldov, od 01.06.2022 do 31.05.2025;

Plnenie: Priebežné plnenie
Nájomná zmluva s p. Paulíkom na pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 4 na Gojdičova 15 D v
Leopoldove bude podpísaná k 01.06.2022.

Plnenie: k 27.06.2022 - Splnené
Nájomná zmluva s p. Paulíkom na pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 4 na
Gojdičova 15 D v Leopoldove bola podpísaná dňa 27.05.2022.

5/
Pridelenie 2 izbového nájomného bytu č. 7 na Rázusovej 1491/35, Leopoldov pre p.
Hargašovú Janu, bytom J. Kráľa 15, Leopoldov 01.06.2022 do 31.05.2025;

Plnenie: Priebežné plnenie
Nájomná zmluva s p. Hargašovou na pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 7 na Rázusovej ulici 1491/35 v
Leopoldove bude podpísaná k 01.06.2022.

Plnenie: k 27.06.2022 - Splnené
Nájomná zmluva s p. Hargašovou na pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 7 na
Rázusovej ulici 1491/35 v Leopoldove bola podpísaná dňa 27.05.2022.
L/35/2022 MZ odporúča

1/
Pripraviť podklady k prevodu nehnuteľnosti parcely pre p. Babulica Jána s manželkou,
bytom Hollého 646/7, Leopoldov a zhotoviť znalecký posudok, ktorým bude určená kúpnopredajná cena;

Plnenie: Priebežné plnenie
V súčasnosti príprava podkladov k prevodu nehnuteľností je v štádiu riešenia nasledovne: p. Babulic bol
písomne vyzvaný na predloženie geometrického plánu a mesto Leopoldov zabezpečuje spracovanie znaleckého
posudku, na základe čoho bude určená kúpno-predajná cena.

Plnenie: k 27.06.2022 - Priebežné plnenie
Pán Babulic oznámil prostredníctvom emailu dňa 15.06.20202, že nemá záujem
o odkúpenie verejného pozemku.
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2/
Pripraviť podklady k prevodu nehnuteľnosti časti parcely reg. E č. 452/50pre p. Galovú
Janku, bytom Hlohovská cesta 62/37, Leopoldov a spracovať znalecký posudok;

Plnenie: Priebežné plnenie
V súčasnosti príprava podkladov k prevodu nehnuteľností je v štádiu riešenia nasledovne: p. Galová bola
písomne vyzvaná na predloženie geometrického plánu a mesto Leopoldov zabezpečuje spracovanie znaleckého
posudku, na základe čoho bude určená kúpno-predajná cena.

Plnenie: k 27.06.2022 - Priebežné plnenie
V súčasnosti príprava podkladov k prevodu nehnuteľností je v štádiu riešenia
nasledovne: p. Galová bola písomne vyzvaná na predloženie geometrického plánu
a mesto Leopoldov zabezpečuje spracovanie znaleckého posudku, na základe čoho
bude určená kúpno-predajná cena.

V Leopoldove, dňa 16.06.2022
Vypracovala: Ing. Trnková, hlavný kontrolór

MZ dňa 27.06.2022
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