
Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2015 k 31.12.2016,  

ktoré boli hodnotené ako splnené čiastočne alebo boli nesplnené. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
Uznesenia v počte 11 z roku 2015, ktoré boli hodnotené ako splnené čiastočne alebo boli 

nesplnené boli prehodnotené na MZ dňa 15. augusta 2016.  

Z týchto uznesení boli 3 uznesenia splnené nasledovne: 

- odpredaj pozemku pod garážou – manželia Galovičoví /MZ C/9/2015 bod 8/ 

- prevod nehnuteľného majetku verejný vodovod NOVOPOLD /MZ C/11/2015 bod 4/ 

- prevádzkovanie verejného vodovodu NOVOPOLD /MZ C/11/2015 bod 5/ 

a  2 uznesenia nie je potrebné naďalej hodnotiť  nasledovne: 

- uznesenia sa týkalo žiadosti o dotáciu z MF SR na rekonštrukciu areálu MTK, ktorá nebola zo 

strany ministerstva podporená. /MZ 4 C/4/2015 bod 3/ 

- uznesenie sa týkalo peňažného vkladu mesta Leopoldov za účelom navýšenia základného 

imania v spoločnosti TAVOS , nakoľko  na základe rokovaní bola vypracovaná dohoda o vrátení 

vkladu, čo je v súlade s uznesením z MZ zo dňa 30.05.2016, C/16/2016 pod bodom 11, ktoré 

bude predmetom vyhodnotenia.  

 

Znamená to, že zostáva prehodnotiť 6 uznesení z  roku 2015 nasledovne: 

 

MZ  5 zo dňa  27.04.2015 
 

N/5/2015 MZ odporúča 

 

1/   
 Primátorke mesta rokovať so spoločnosťami Slovenské liehovary a likérky, a. s., Enviral, a. s.  

a Meroco, a. s. o podmienkach údržby cestnej komunikácie a mostného objektu po ich kúpe od 

TTSK a následné prerokovanie zámeru odkúpenia časti cesty č. II/513 v dĺžke 0,993 km 

a mostného objektu ev. č. 003 ID M9476 od TTSK na niektorom z nasledujúcich zasadnutí MZ. 
 

 

Primátorka mesta rokovala so spoločnosťami o podmienkach údržby cestnej komunikácie a mostného 

objektu na základe uznesenia s tým, aby do 15.05.2015 predložili návrh zmluvy. Spoločnosti požiadali 

o predĺženie termínu predloženia návrhu tak, aby tento mohol byť predložený na nasledujúcom júnovom 

zasadnutí MZ. 

Vyhodnotenie:   V  p l n e n í   Uznesenie je v sledovaní. 

 

Prehodnotenie k 30.06.2016:        Priebežné plnenie, uznesenie v sledovaní 
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Vyhodnotenie k 31.12.2016 

 

  

Priebežné plnenie : 

Dňa 12.10.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so spol. Enviral, a.s. k prerokovaniu 

o podmienkach údržby cestnej komunikácie a mostného objektu, čoho výsledkom bola dohoda 

na vypracovanie dopravnej štúdie a  zhodnotenie technického stavu mostných objektov 

nachádzajúce sa v danej lokalite spoločnosťou Enviral, a.s.   

 

 

MZ  6 zo dňa  25.05.2015 
 

C/6/2015 MZ schvaľuje 

 

4/    

 

Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016 – 2022. 

 
 

Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016 – 2022 bol poslancami MZ 

schválený. Samotný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Leopoldov bude spracovaný a 

schválený do 31. 12. 2015.  

 

Vyhodnotenie:   V  p l n e n í 

 

Uznesením č. C/12/2015/12 zo dňa 07. 12. 2015: MZ schválilo Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016-2022. 

 

Prehodnotenie k 30.06.2016 bolo nasledovné :      Priebežné plnenie : 

 

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Leopoldov bude predložený na 

schválenie poslancom MZ dňa 15. 08. 2016 po rozhodnutí Okresného úradu Hlohovec, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, že strategický dokument program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja mesta Leopoldov 2016 – 2025 sa nebude posudzovať. Až po tomto 

rozhodnutí a po schválení v MZ môže PHSR mesta Leopoldov nadobudnúť právoplatnosť. 

 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

 

  

Splnené 

PHSR bol schválený na MZ dňa  15.8.2016 uznesením číslo C/19/2016/6 
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MZ  9 zo dňa  07.09.2015 
 

N/9/2015 MZ odporúča 

 

1/ 

 

Primátorke mesta pripraviť návrh zmeny dopravného značenia so zákazom vjazdu  nákladných 

vozidiel nad 3,5 t na území mesta Leopoldov. 

 
 

Uznesenie má odporúčací charakter, primátorka mesta zatiaľ nevydala pokyny na zabezpečenie návrhu 

zmeny dopravného značenia vo veci nákladných vozidiel nad 3,5 t. 

Uznesenie bude prehodnotené na nasledujúcom zasadnutí MZ. 

Vyhodnotenie:   V  p l n e n í        Uznesenie je v sledovaní. 

 

Prehodnotenie k 30.06.2016 bolo nasledovné : Priebežné plnenie :  Uznesenie je v sledovaní. 
 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

 

  

Priebežné plnenie : 

Uznesenie je v sledovaní. 

 

 

 

 

MZ  10 zo dňa  05.10.2015 
 

C/10/2015 MZ schvaľuje 

 

    8/ 

 

Účasť Mesta Leopoldov v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania a súhlasí so spolufinancovaním 5 % 

v maximálnej výške 8.084,- EUR z oprávnených nákladov v rozpočte Mesta na rok 2016. Projekt 

bude financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z operačného programu 

Kvalita životného prostredia (ďalej OP KŽP), prioritná os 1 aktivita B. Nenávratný finančný 

príspevok z OP KŽP je vo výške 95 % z ceny projektu. 
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Finančné prostriedky na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho 

kompostovania sú zapracované do rozpočtu mesta Leopoldov pre rok 2016. 

 

Vyhodnotenie:   V   p l n e n í 

 

Uznesenie je v sledovaní. 

 

Časť finančných prostriedkov bola zahrnutá do rozpočtu mesta na rok  2016 nasledovne: 

 Pol. č. 5.9.    Verejné obstaranie      1 000,- € 

Pol .č. 5.10.   Vypracovanie PD       2 000,- €   

Hodnotiť:  

 zadanie VO , vypracovanie PD a zaslanie žiadosti o NFP do mikroregiónu PARADAJS 

Prehodnotenie k 30.06.2016:   Priebežné plnenie : 

 
V mesiaci september 2016 bude vyhlásená výzva na poskytnutie dotácií na predchádzanie vzniku 

biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania. 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

 

  

Splnené 

Žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov do  mikroregiónu Paradajs bola 

zaslaná, avšak nebola zrealizovaná.  

 

 

 

 

MZ  11 zo dňa  12.11.2015  
 

C/11/2015 MZ schvaľuje 

 

6/ 

 

V súvislosti so zabezpečením zvýšenej bezpečnosti chodcov v cestnej premávke, prostredníctvom 

zriadenia verejnoprospešnej stavby – chodník pri ceste III/5132, od Ul. E. Pauloviča (lokalita 

Novopold) s ukončením pri ceste II/513 odkúpenie pozemku parc. č. 2655/11 (reg. C) o výmere 

180 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 063/2015 zo dňa 28. 07. 2015 od parcely registra 

E č. 2-2612/2, k.ú. Leopoldov, odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č. 2655/12 (reg. C) o 

výmere 1 m2, parc. č. 2655/13 (reg. C) o výmere 27 m2 a parc. č. 2655/14 (reg. C) o výmere 100 

m2, odčlenených geometrickým plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 za cenu 6 eur/m2. 
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Spoločnosť Vrlák, s.r.o. spracuje podľa objednávky Mesta Leopoldov č. 274 (so znením: Objednávame si 

u Vás vysporiadanie pozemkov pod stavbou - Zriadenie chodníka pri ceste III/5132 v k.ú. Leopoldov.) 

návrh kúpnej zmluvy so všetkými vlastníkmi. 

Vyhodnotenie:  S p l n e n é  čiastočne   

 

Návrh kúpnej zmluvy bol spracovaný, prebiehajú jednania so všetkými vlastníkmi pozemkov pod 

predmetnou stavbou. 

Uznesenie bude opätovne prehodnotené , či došlo k podpísaniu kúpnej zmluvy.  

 

Prehodnotenie k 30.06.2016:   Priebežné plnenie  

 

V súčasnosti prebieha podpisovanie KZ zo strany predávajúcich. 

Uznesenie bude prehodnotené. 

 

 

 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

 

  

Priebežné plnenie : 

 

 Zmluva je len jedna, podpisuje sa priebežne. Z dôvodu úmrtia jednej zo zúčastnených je 

potrebné ukončenie dedičského  konanie, ktoré má byť koncom januára.     

 

 
 

MZ  12 zo dňa  07.12.2015  
 

C/12/2015 MZ schvaľuje 

 

6/ 
 

Odpredaj pozemku pod rodinným domom na Hollého ulici s prideleným súpisným číslom 645 –

dielu č. 3 o výmere 16 m
2
 spolu s pozemkom priľahlým – dielu č. 4 o výmere 46 m

2
, odčlenených 

geometrickým plánom č. 105/2015 zo dňa 01. 10. 2015 od pozemku KN-E parc. č. 245 o 

celkovej výmere 24 620 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1200 Marcelovi 

Pepicovi, trvale bytom Leopoldov, Hollého 31, za cenu 10,- eur/m2. Odpredaj pozemku je v 

súlade s § 9a ods. (8) písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Cena bola stanovená na základe odseku 1. Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a 

nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva. Celková 

predajná cena predstavuje 620,- eur. 
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Splnené čiastočne: 

 

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti bola podpísaná zmluvnými stranami dňa 11. 12. 2015, 

kedy bola aj zverejnená. Kúpna cena bola uhradená kupujúcim dňa 16. 12. 2015.  

Rozhodnutie Okresného úradu Hlohovec, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho páva do 

katastra nehnuteľnosti do dňa 08. 02. 2016 nebolo doručené. 

 

Prehodnotenie k 30.06.2016 bolo nasledovné :      Priebežné plnenie : 

Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor vydal rozhodnutie doručené mestu dňa 23. 05. 2016, 

ktorým návrh na vklad vlastníckeho práva kúpnej zmluvy pozastavil. Kupujúci s návrhom na 

vklad do katastra nehnuteľností nepredložil všetky požadované doklady. 

 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

 

  

Priebežné plnenie :  

Pán Pepic stále čaká na odsúhlasenie geometrického plánu zo Slovenského pozemkového 

fondu. 
 

 

 

V Leopoldove 20.01.2017              

Vypracovala:  Ing. Trnková   MZ dňa 30.01.2017 
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