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Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré 

mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

 

 

MZ 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.   

 

 

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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11/ 
Pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 7 na Gojdičovej ul. č. 1141/15D v Leopoldove pre 

Silviu a Vladimíra Matlohových, bytom 1. Mája 104, Leopoldov, na obdobie od    01. 03. 2017 

do 29. 02. 2020. 

Náhradníkmi sú: 

1. Lucia Brandisová a Jaroslav Vančo (2 deti), bytom Hlohovská cesta 76/58, Leopoldov. 

2. Peter Krumpál a Katarína Holcingerová, bytom Hlohovská cesta 82, Leopoldov. 

 

  

Plnenie: Priebežné plnenie  
Pani Silvia a pán  Vladimír Matlohoví predložili požadované prílohy v zmysle VZN č. 118/2016 

o  podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z  verejných prostriedkov. Keďže 

spĺňajú podmienky stanovené VZN č. 118/2016 bola s nimi dňa 10. 02. 2017 uzavretá nájomná 

zmluva na nájomný byt. 

Odovzdanie a prevzatie nájomného bytu sa uskutoční 28. 02. 2017. 

 

Plnenie:  k 27.03.2017 -  Splnené  

 
Nájomný byt bol dňa 28. 02. 2017 protokolárne odovzdaný novým nájomníkom Silvie 

a Vladimírovi Matlohovým.  

 

 

 

 

 

V Leopoldove dňa  17.03.2017 

Vypracovala:  Ing. Trnková, hlavný kontrolór              MZ dňa 27.03.2017             

                                                


