
Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2016 k 31.12.2016,  

ktoré boli hodnotené ako splnené čiastočne alebo boli priebežne plnené. 

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

 

I. polrok 2016  

 
Uznesenia v počte 14 za I. polrok 2016, ktoré boli hodnotené ako splnené čiastočne alebo boli 

priebežne plnené boli prehodnotené na MZ dňa 15. augusta 2016.  

Z týchto uznesení bolo 10 uznesení splnených nasledovne: 

 

- vyradenie hnuteľného majetku a odpredaj hasičského auta  /MZ C/13/2016 bod 5/ 

- odpredaj pozemku pod garážou p. Milošovi Baranovi  /MZ C/13/2016 bod 8/ 

- odpredaj pozemku pod garážou manželom Galovičovým  /MZ C/13/2015 bod 9/ 

- odpredaj pozemku pod garážou manželom Šemelákovým  /MZ C/13/2016 bod 10/ 

- dodatok na prenájom nebytových priestorov - Slovenské elektrárne /MZ C/13/2016  bod 11/  

- odkúpenie pozemku pod ZŠ  /MZ C/13/2016 bod 15/ 

- zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu – schvaľovacia doložka /MZ D/15/2016 bod 1/ 

- zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu – registračný list /MZ D/15/2016 bod 2/ 

- zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu – uloženie čistopisov /MZ D/15/2016 bod 3/ 

- zriadenie Spoločného obecného úradu – podpísanie  dodatku /MZ C/16/2016 bod 6/ 

 

Znamená to, že naďalej zostáva za obdobie I. polroku 2016 prehodnotiť 4 uznesenia 

nasledovne: 

 

 

MZ  16 dňa  30.05.2016 
 

C/16/2016 MZ schvaľuje 

 

4/ 
Presťahovanie mestskej knižnice do budovy na Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove a zriadenie jednej 

triedy v Materskej škole v Leopoldove. 
  

Priebežné plnené: 

Uznesenie o presťahovaní mestskej knižnice do budovy na Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove a zriadenie 

jednej triedy v Materskej škole v Leopoldove bolo zaslané p. riaditeľke MŠ.  

Pripravuje sa oprava priestorov budovy na Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove tak, aby bolo možné 

presťahovať mestskú knižnicu. 

Uznesenie bude prehodnotené. 

 

Prehodnotenie k 30.06.2016 bolo nasledovne:        Priebežné plnenie 
Presťahovanie mestskej knižnice do budovy na Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove bolo zrealizované, 

oficiálne otvorenie bude po vyčerpaní dovolenky  dňa 15.08.2016 .              

                                                                                                                                                        1 



Zriadenie jednej triedy v MŠ sa realizuje: nábytok je objednaný, zakúpené sú lehátka, hračky 

a koberce, maľovanie priestorov je naplánované na 15.08.2016. Otvorenie triedy pre 23 žiakov 

bude dňa 05.09.2016.  

 
 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

  

Splnené : 

Presťahovanie mestskej knižnice do budovy na Štúrovej ul. č. 2 v Leopoldove bolo 

zrealizované, oficiálne otvorenie bolo  dňa 15.08.2016 . 

Zriadenie jednej triedy v MŠ bolo zrealizované, otvorenie triedy pre 23 žiakov bolo dňa 

05.09.2016.  
 

 

 

5/ 
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 nasledujúcich nehnuteľností za cenu 6 

eur/m2: 

- 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 od predávajúceho Richarda Urminského, rod. Urminského trvale bytom 

Hlohovec, Čsl. Armády 33, 

- pozemku parc. č. 2655/12 (reg. C) o výmere 1 m2 novovytvoreného geometrickým 

plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Buchtová Mariana, rod. 

Vančová, trvale bytom Leopoldov, Hviezdoslavova 803/20 (Opatrovníčkou je Renáta 

Krištofiaková, rod. Buchtová trvale bytom Leopoldov, Hviezdoslavova 803/20;  v 

spoluvlastníckom podiele 30/720), Gergič Anton, rod. Gergič, trvale bytom Leopoldov, 

Piešťanská 575/14 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), MUDr. Gergič Jaroslav, rod. 

Gergič, trvale bytom Kocbeře 139 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Gergič Miroslav, 

rod. Gergič, trvale bytom Leopoldov, Nádražná 482/8 (v spoluvlastníckom podiele 

8/60), Hojstrič Jozef, rod. Hojstrič, trvale bytom Limbach, Mlynské pole 15/525 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/60), Husárová Kamila, rod. Vachanová, trvale bytom 

Červeník, Sládkovičova 71/14 (v spoluvlastníckom podiele 90/720), Jindrová Andrea, 

rod. Vančová, trvale bytom Kladno, Vodárenská 2715 (v spoluvlastníckom podiele 

15/720), Kočišová Yvona, rod. Vančová, trvale bytom Jakubčovice nad Odrou, Potoční 

80 (v spoluvlastníckom podiele 15/720), Sedmáková Michaela, rod. Fukalová, trvale 

bytom Banská Bystrica, Slnečná 3801/1 (v spoluvlastníckom podiele 1/60), Tomová 

Eulália, rod. Gergičová, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská cesta 574/12 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/120), Vančo Milan, rod. Vančo, trvale bytom Červeník, 

Osloboditeľov 98/33 (v spoluvlastníckom podiele 30/720), Ing. Vanková Ingrid, rod. 

Gergičová, trvale bytom Hlohovec, Závalie 1333/11A (v spoluvlastníckom podiele 

1/120),  
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- pozemku parc. č. 2655/13 (reg. C) o výmere 27 m2 novovytvoreného 

geometrickým plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Gergič Anton, 

rod. Gergič, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská 575/14 (v spoluvlastníckom podiele 

1/120), MUDr. Gergič Jaroslav, rod. Gergič, trvale bytom Kocbeře 139 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/120), Gergič Miroslav, rod. Gergič, trvale bytom Leopoldov, 

Nádražná 482/8 (v spoluvlastníckom podiele 8/60), Hojstrič Jozef, rod. Hojstrič, trvale 

bytom Limbach, Mlynské pole 15/525 (v spoluvlastníckom podiele 1/60), Kováčiková 

Alžbeta, rod. Piovarčiová, trvale bytom Leopoldov, Hollého 623/22 (v spoluvlastníckom 

podiele 15/120), Kubičková Michaela, rod. Piovarčiová, trvale bytom Leopoldov, 

Hollého 621/18 (v spoluvlastníckom podiele 15/120), Sedmáková Michaela, rod. 

Fukalová, trvale bytom Banská Bystrica, Slnečná 3801/1 (v spoluvlastníckom podiele 

1/60), Tomová Eulália, rod. Gergičová, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská cesta 

574/12 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Ing. Vanková Ingrid, rod. Gergičová, trvale 

bytom Hlohovec, Závalie 1333/11A (v spoluvlastníckom podiele 1/120), 

- pozemok parc. č. 2655/14 (reg. C) o výmere 100 m2 novovytvorený 

geometrickým plánom č. 064/2015 zo dňa 30. 07. 2015 od predávajúcich: Benko 

Ľubomír, rod. Benko, trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1010/7 (v spoluvlastníckom 

podiele 2/5), Benko Ľubomír, rod. Benko a Benková Mária, rod. Hlavnová (manželia v 

BSM), trvale bytom Leopoldov, Moyzesova 1010/7 (v spoluvlastníckom podiele 1/15), 

Harsányiová Emília Mgr., rod. Oborilová, trvale bytom Leopoldov, Piešťanská cesta 

571/6 (v spoluvlastníckom podiele 4/90), Kaiserová Ľubica, rod. Kaiserová, trvale 

bytom Leopoldov, Hollého 635/29 (v spoluvlastníckom podiele 1/15), Kopajová Mária, 

rod. Vinklerová, trvale bytom Leopoldov, Murgašova 330/57 (v spoluvlastníckom 

podiele 1/120), Oboril Karol, rod. Oboril, trvale bytom Leopoldov, Bernolákova 132/12 

(v spoluvlastníckom podiele 2/45), Spálová Magdaléna, rod. Winklerová, trvale bytom 

Leopoldov, Hurbanova 202/10 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), MVDr. Šnircová 

Oľga, rod. Švikruhová, trvale bytom Nitra – Staré Mesto, Námestie Jána Pavla II 1008/1 

(v spoluvlastníckom podiele 1/35), Švikruha Ladislav, rod. Švikruha, trvale bytom 

Leopoldov, Murgašova 21/312 (v spoluvlastníckom podiele 3/35), Švikruhová Gabriela, 

rod. Kučerová, trvale bytom Nitra – Chrenová, Tríbečská 9/659 (v spoluvlastníckom 

podiele 1/35), Vinkler Marián, rod. Vinkler, trvale bytom Leopoldov, Záhradnícka 723/5 

(v spoluvlastníckom podiele 1/120), Winkler Julián, rod. Winkler, trvale bytom 

Leopoldov, Záhradnícka 721/9 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), Winkler Karol, rod. 

Winkler, trvale bytom Hlohovec, Hurbanova 644/50 (v spoluvlastníckom podiele 1/120), 

Winkler Pavol, rod. Winkler, trvale bytom Leopoldov, Záhradnícka 722/7 (v 

spoluvlastníckom podiele 1/120), Zacharová Júlia, rod. Vinklerová, trvale bytom 

Leopoldov, Hlohovecká cesta 100/10 (v spoluvlastníckom podiele 1/60). 
  

Priebežné plnené: 

Kúpna zmluva na odkúpenie nehnuteľností – pozemkov  za cenu 6 eur/m2 v zmysle uznesenia bola 

vyhotovená. V súčasnosti prebieha podpisovanie KZ zo strany predávajúcich. 

Uznesenie bude prehodnotené. 

 

Prehodnotenie k 30.06.2016 bolo hodnotené nasledovne:        Priebežné plnenie 
V súčasnosti prebieha podpisovanie KZ zo strany predávajúcich. 
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Vyhodnotenie k 31.12.2016 

  

Priebežné plnenie : 

Asi 2/3 predávajúcich zmluvu podpísalo. Čakáme na dedičské konanie po zomrelej, ktorá 

zomrela v období podpisovania zmlúv. 

 

 

 

11/ 
Zmluvné ustanovenie Dohody o  splátkovom kalendári medzi Trnavskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s. a Mestom Leopoldov, ktoré určuje Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

splatenie finančných prostriedkov vo výške 276 108,29 eur Mestu Leopoldov v štvrťročných 

splátkach počas obdobia štyroch rokov, pričom prvá splátka bude realizovaná do desiateho dňa 

nasledujúceho mesiaca po dátume podpísania dohody a každá ďalšia po uplynutí troch mesiacov 

do desiateho dňa ďalšieho mesiaca až do úplného zaplatenia. Predmetné finančné prostriedky boli 

poskytnuté Mestom Leopoldov Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na základe Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku uzatvorenej dňa 02. 06. 2009 na realizáciu 

projektu „Kanalizácia Leopoldov a Červeník“ . 
 

  

Priebežné plnené: 

Mesto Leopoldov čaká na zaslanie Dohody o  splátkovom kalendári medzi Trnavskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s. a Mestom Leopoldov. 

Uznesenie bude prehodnotené. 

 

Prehodnotenie k 30.06.2016 bolo hodnotené nasledovne:        Priebežné plnenie 
Mesto Leopoldov čaká na zaslanie Dohody o  splátkovom kalendári medzi Trnavskou 

vodárenskou spoločnosťou, a. s. a Mestom Leopoldov. 
 

 

 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

 

  

Splnené : 

 

Dohoda o splátkovom kalendári bola podpísaná, splátky budú vyplácané štvrťročne počas 

nasledujúcich štyroch rokov. Prvá splátka bola mestu vyplatená 16.1.2017, ostatné splátky 

budú vyplácané v zmysle dohody. 
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MZ  18 dňa  28.06.2016 

 
C/18/2016 MZ schvaľuje 

 

5/ 
 

Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným 

odpadom, vyhlasovateľ: Eviromentálny fond. Celkové náklady na projekt sú 74.000,- eur, výška 

dotácie je 70.000,- eur, spoluúčasť je 4.000,- eur. 

 

Prehodnotenie k 30.06.2016 bolo hodnotené nasledovne:        Priebežné plnenie 
Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, 

 vyhlasovateľ: Eviromentálny fond. Celkové náklady na projekt sú 74.000,- eur, výška dotácie je  

70.000,- eur, spoluúčasť je 4.000,- eur bola podaná dňa 29.07.2016 na Enviromentálny fond,  

Martinská 49, 821 05 Bratislava. 

 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

  

  

Splnené: 

Žiadosť bola podaná dňa 29.07.2016, avšak neboli sme úspešný. 
 

 

 

II. polrok 2016 
 

 

MZ  19 dňa  15.08.2016 
 

 

C/19/2016 MZ schvaľuje 

 

5/ 
 

Odpredaj pozemku pod garážou so súpisným číslom 1320, parcela KN-C č.  1284 – zastavané 

plochy a nádvoria v celkovej výmere 25 m2 p. Ing. Ingride Malovcovej a Romanovi Malovcovi, 

trvale bytom Leopoldov, Nádražná 482/8 za cenu 10 €/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.  

 

  
Priebežné plnené:                                                                                               
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Kúpna zmluva na odpredaj pozemku pod garážou  p. Ing. Ingride Malovcovej a Romanovi 

Malovcovi, trvale bytom Leopoldov, Nádražná 482/8 za cenu 10 €/m2 bola oboma zmluvnými 

stranami podpísaná dňa 17. 08. 2016, zverejnená na webovej stránke mesta bola dňa 17. 08. 

2016. Kúpna suma vo výške 316 eur (250 eur pozemok, 66 eur správny poplatok – kolky) bola 

uhradená v hotovosti dňa 17. 08. 2016. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 

18. 08. 2016 predávajúcim. 

 

Uznesenie bude prehodnotené. 

 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

  

  

Splnené: 

Rozhodnutie z Okresného úradu HC, katastrálny odbor zo dňa 16.9.2016 o povolení vkladu 

vlastníckeho práva v prospech Ing. Ingridy Malovcovej a Romana Malovca. 

 

MZ  20 dňa  03.10.2016 
 

D/20/2016 MZ ukladá 

 

1/ 

Označiť textovú časť čistopisu Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta Leopoldov,  

 hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou. 

Zodp: MsÚ                      T: do 30 dní od  schválenia Zmien a doplnkov 03/2016 územného plánu 

  

Uznesenie v termíne 
 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

  

  

Splnené:  

Označenie textovej časti čistopisu Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta bolo 

zrealizované.               

 

2/ 
Vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta Leopoldov Registračný  

list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

 rozvoja SR. 

Zodp: MsÚ                T: do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 03/2016 územného plánu 

 

  

Uznesenie v termíne 
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Vyhodnotenie k 31.12.2016 

  

  

Splnené: 

Schvaľovacia doložka bola vyhotovená a  zaslaná na Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, Bratislava. 
 

 

 

3/ 
Zabezpečiť uloženie čistopisov Zmien a doplnkov 03/2016 územného plánu mesta Leopoldov na 

Mestskom úrade Leopoldov, na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, 

oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný stavebný úrad v Hlohovci). 

Zodp: MsÚ                      T: do 35 dní od  schválenia Zmien a doplnkov 03/2016 územného plánu 

  

Uznesenie v termíne 
 

 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

  

  

Splnené:  

Uloženie čistopisov Zmien a doplnkov 03/2016 územného plánu mesta Leopoldov bolo 

zrealizované a  odoslané na Okresný úrad Trnava. 

 
 

 

 

MZ  21 dňa  07.11.2016 
 

C/21/2016 MZ schvaľuje 
 

3/ 
Poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území mesta Leopoldov, Mestu Trnava pre Detský folklórny súbor Trnavček vo 

výške 60,- € na školský rok 2016/2017, na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom 

v meste Leopoldov priloženého k žiadosti o refinancovanie výdavkov na žiaka zo dňa 27. 09. 

2016. 

 

  

Priebežné plnenie:  
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Finančné prostriedky vo výške 60,- € na školský rok 2016/2017, na jedno dieťa podľa zoznamu 

detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov priloženého k žiadosti o refinancovanie výdavkov na 

žiaka zo dňa 27. 09. 2016 budú poskytnuté Mestu Trnava pre Detský folklórny súbor Trnavček 

podľa zmluvy s tým, že  1/3 sumy bude uhradená do 31.12.2016, zmluva bola zaslaná Mestu 

Trnava na podpísanie. 

 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

  

Splnené:  

Zmluva bola podpísaná a  zverejnená. dňa 2.9.2016, 1/3 sumy bola uhradená v roku 2016. 2/3 

sumy príspevku budú poskytnuté v zmysle zmluvy. 
 

 

4/ 
Poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území mesta Leopoldov, Mestu Piešťany  pre Centrum voľného času AHOJ vo výške 

60,- € na školský rok 2016/2017 na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste 

Leopoldov priloženého k návrhu na finančné vysporiadanie zo dňa 05. 10. 2016.  

  

Priebežné plnenie: 
Finančné prostriedky vo výške 60,- € na školský rok 2016/2017 na jedno dieťa podľa zoznamu 

detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov priloženého k návrhu na finančné vysporiadanie zo 

dňa 05. 10. 2016 budú poskytnuté Mestu Piešťany pre Centrum voľného času AHOJ v zmysle  

zmluvy s tým,  že  1/3 sumy bude uhradená do 31.12.2016, zmluva bola zaslaná Mestu Piešťany 

na podpísanie. 

 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

  

  

Splnené: 

Dohoda bola podpísaná a zverejnená dňa 12.12.2016. 1/3 sumy bola uhradená v roku 2016. 

2/3 sumy príspevku budú poskytnuté v zmysle dohody. 

 

8/ 
Kúpu nehnuteľností v katastrálnom území mesta Leopoldov a to rodinný dom  súpisné číslo 679 

na parcele číslo 518, pozemková nehnuteľnosť parcela číslo 518 zastavané plochy a nádvoria 

v celkovej výmere 346 m
2
, pozemková nehnuteľnosť parcela číslo 519 záhrady v celkovej 

výmere 385 m
2
 od Ing. Ladislava Laša, trvale bytom Leopoldov, Gucmanova 679/1 za kúpno-

predajnú cenu 100.000,- €. 
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Priebežné plnenie: 
P. Lašovi boli predostreté podmienky nájmu,  ku ktorým sa má vyjadriť priebehu 48. týždňa, t.j. 

od 28.11. do 2.12.2016. 

 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

  

  

Priebežné plnenie: 

Pánovi Lašovi bola poslaná zmluva na pripomienkovanie, ktorú si chce odkonzultovať 

s právnym zástupcom. 
               

 

11/ 
Pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 8 na Gojdičovej ul. č. 1141/15D v Leopoldove pre 

Moniku Pekarovičovú (2 deti), bytom Šulekovská cesta č. 968/5, Leopoldov, na obdobie od 01. 

01. 2017 do 31. 12. 2019. 

Náhradníci: 

1. Lucia Brandisová a Jaroslav Vančo, bytom Hlohovská cesta 76/58, Leopoldov. 

2. Silvia a Vladimír Matlohoví, bytom 1. Mája 104, Leopoldov. 

 

  

Priebežné plnenie: 
Pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 8 na Gojdičovej ul. č. 1141/15D v Leopoldove pre 

Moniku Pekarovičovú (2 deti), bytom Šulekovská cesta č. 968/5, Leopoldov, na obdobie od 01. 

01. 2017 do 31. 12. 2019 bolo zrealizované. Nájomná zmluva bola podpísaná s p. Pekarovičovou  

dňa 25. 11. 2016.  Nájomný byt jej bude odovzdaný 30.12.2016. 

 

Vyhodnotenie k 31.12.2016 

  

  

Splnené: 

Odovzdanie nájomného bytu bolo zrealizované. 
 

 

MZ  22 dňa  12.12.2016 
 

Uznesenia sú samostatne vyhodnotené. 

 

 

V Leopoldove dňa  20.01. 2017 

Vypracovala:  Ing. Trnková,    MZ dňa 30.01.2017 
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