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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré 

mali hodnotenie ako priebežné plnenie k 24.04.2017. 

 

 

MZ 23  zo dňa 30.01.2017 

 

C/23/2017     MZ schvaľuje 
 

8/ 
Zmenu využitia pozemku parc. č. 2642/2 a parc. č. 2643, k. ú. Leopoldov v rozsahu podľa 

žiadosti Miroslava Mikuleka, na zriadenie relaxačnej zóny Štrkovka Paradajs, čomu bude 

predchádzať vyťaženie štrkov a prispôsobenie plôch k tomuto účelu s tým, že finančné výdavky 

spojené so zmenou  uhradí v plnej výške.  Zmena v záväznej časti územného plánu bude 

vykonaná súčasne so zmenami a doplnkami, ktoré bude iniciovať v rámci svojich potrieb Mesto 

Leopoldov (nie v samostatnom konaní). 

  

Plnenie: Priebežné plnenie  
Požadovaná zmena bude vykonaná súčasne so zmenami a doplnkami, ktoré bude iniciovať mesto 

v rámci svojich potrieb. 

Plnenie:  k 27.03.2017 -  Priebežné plnenie  
Mestu Leopoldov dňa 7.3.2017 bolo doručené vyjadrenie Okresného úradu  Trnava, odboru 

výstavy a bytovej politiky k žiadosti na zmenu územného plánu pre ťažbu štrkopieskov 

a zriadenie relaxačnej zóny Štrkovka Paradajs v k. ú. Leopoldov v  ktorom nesúhlasí 

s navrhovaným zámerom ani v  prognóznom období, vzhľadom na nekoncepčné umiestnenie 

lokality, dopravného napojenia a rekreačne neatraktívne prostredie medzi dvoma hlavnými 

komunikačnými napojeniami mesta.  

Na základe tejto skutočnosti bol p. Mikulekovi odposlaný list, v ktorom mesto žiada 

v stanovenom termíne  predloženie kladného stanoviska k  zmene, ktorú p. Mikulek požaduje.   

 

Plnenie:  k 24.04.2017   -   Splnené 

Uznesenie bolo na MZ dňa 27.03.2017 poslancami MZ zrušené. 

 

 

 

10/ 
Písomne vypovedať zmluvu o prenájme nebytových priestorov  - Spolkovej záhrady v 

Leopoldove prenajímateľovi p. Markovi Valkovi, Sládkovičova 564/47, 920 41  Leopoldov, IČO: 

43574165 z dôvodu nedodržiavania podmienok zmluvy. Výpovedná lehota je v zmysle zmluvy o 

prenájme nebytových priestorov dva mesiace. 

  

Plnenie: Priebežné plnenie  
Pani primátorka podá informáciu na zasadnutí MZ dňa 27.02.2017. 

Plnenie:  k 27.03.2017 -  Priebežné plnenie  
Pani primátorka podá informáciu na zasadnutí MZ dňa 27.03.2017. 
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Plnenie:  k 24.04.2017 -  Splnené 

Vypovedanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov Spolkovej záhrady  

bolo zaslané písomne. Pán Valko si výpoveď zo zmluvy prevzal dňa 

28.03.2017. Výpovedná lehota v zmysle zmluvy je 2 mesiace a začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená. 

 

 

MZ  25 zo dňa 27.02.2017 

 

A/25/2017     MZ berie na vedomie 
 

3/ 
Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2017 v súlade s VZN č. 

91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne: 

1. Rehabilitačné cvičenie:     200,- Eur 

2. Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu:   200,- Eur 

3. Joga pre všetkých:     150,- Eur 

4. Neregistrovaní stolní tenisti:    200,- Eur 

5. NS Skarabeus      750,- Eur 

6. NS Športovcov      750,- Eur 

7. Martin Majtán      600,- Eur 

8. Jozef Šantavý      350,- Eur 

    SPOLU:               3.200,- Eur  

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Finančné prostriedky budú jednotlivým organizáciám poskytované priebežne počas celého roka 

v zmysle VZN č. 91/2013. 

 

Plnenie:  k 24.04.2017  -   Splnené 

Žiadateľom sú finančné prostriedky poskytované na základe predloženého 

pokladničného dokladu. 

 
 

 

C/25/2017 MZ schvaľuje 
 

 

3/ 
Zadanie a stavebný program pre verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov (podlimitná 

zákazka) „Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove“. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
Komora architektov sa v súčasnosti vyjadruje k súťažným podkladom, následne bude vyhlásená 

súťaž návrhov v obchodnom vestníku. 

 

Plnenie:  k 24.04.2017 -   Splnené 

Súťaž  návrhov  bola  vyhlásená. 
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6/ 
Tvorbu fondu opráv vo výške 0,35 EUR/m

2
/mesiac v bytovom dome na Gojdičovej ul. č. 

1141/15A, B, C, D, E, F v Leopoldove od 01. 06. 2017. 

  

Plnenie:  Priebežné plnenie  
Správcovi  bytov spol. LEOPARD, s.r.o.  bol dňa 1. 3. 2017 zaslaný výpis z uznesenia. 

 

Plnenie:  k 24.04.2017 -  Priebežné plnenie  

Správcovi  bytov spol. LEOPARD, s.r.o.  bol dňa 1. 3. 2017 zaslaný 

výpis  uznesenia z  ktorého vyplýva, že navýšenie tvorbu fondu opráv bude od 

1.6.2017. 
 

 

7/ 
Tvorbu fondu opráv vo výške 0,31 EUR/m

2
/mesiac v bytovom dome na Rázusovej ul. č. 1491/33, 

1491/35, 1492/37, 1492/39 v Leopoldove od 1. 6. 2017.  

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Správcovi  bytov spol. LEOPARD, s.r.o.  bol dňa 1. 3. 2017 zaslaný výpis z uznesenia. 

 

Plnenie:  k 24.04.2017 -  Priebežné plnenie  

Správcovi  bytov spol. LEOPARD, s.r.o.  bol dňa 1. 3. 2017 zaslaný 

výpis  uznesenia z  ktorého vyplýva, že navýšenie tvorbu fondu opráv bude od 

1.6.2017. 

 
 

 

8/ 
Pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Leopoldov na rok 2017 v súlade s VZN č. 91/2013 

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov nasledovne:  

1. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov   1.000,- Eur 

2. Mestský stolno-tenisový klub     3.000,- Eur 

3. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska                 150,- Eur 

4. Leopoldovský tenisový klub LTC       900,- Eur 

5. Nohejbalový klub Leopoldov        700,- Eur 

6. ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov               2.000,- Eur 

7. Leopoldovský jazdecký oddiel Oklahoma              1.000,- Eur 

8. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC                                  4.000,- Eur 

9. Mestský telovýchovný klub MTK             14.000,- Eur 

10. ZO Štrkovka ZO SZZ č. 16 – 112               2.000,- Eur 

11. OZ Pranier                     600,- Eur 

SPOLU:                 29.350,- Eur  

  

Plnenie: Priebežné plnenie 
Pripravujú sa zmluvy v zmysle VZN č. 91/2013, ktoré by mali jednotlivé organizácie podpísať 

budúci týždeň a to dňa 22.03.2017, kedy budú mať spoločné stretnutie s kultúrnou komisiou. 
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Plnenie:  k 24.04.2017  -  Splnené  

Zmluvy boli  podpísané aj zverejnené a finančné prostriedky sú vyplácané na 

účet organizáciám. 

 

 

 

L/25/2017 MZ odporúča 
 

 

1/ 
Pripraviť podklady k predaju časti nehnuteľnosti na parcele KN-C č. 348 vo výmere 214 m

2
, 

nachádzajúcej sa v k. ú. Leopoldov, ktorú má v užívaní p. Jozef Pekarovič od roku 1966 a riadne 

za ňu platí daň z nehnuteľnosti.  

  

Plnenie:  Priebežné plnenie 
P. Pekarovič daroval dom aj dvor svojej dcére a jej manželovi. Mesto preto nemôže predať 

pozemok p. Pekarovičovi spôsobom hodným osobitného zreteľa. Žiadateľom bude vlastník 

nehnuteľnosti - p. Hubačik – zať p. Pekaroviča s manželkou. 

 

 

Plnenie:  k 24.04.2017  -  Priebežné plnenie  

Pán Hubačik neprejavil záujem o kúpu daného pozemku. Odporúčacie 

uznesenie  č.  L/25/2017/1  bude predložené poslancom MZ dňa 24.04.2017 na 

zrušenie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Leopoldove dňa  14.04.2017 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór                MZ dňa 24.04.2017             

                                                


