Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré
mali hodnotenie ako priebežné plnenie k 30.08.2017.
MZ 23 zo dňa 30.01.2017
Všetky uznesenia splnené
MZ 24 zo dňa 07.02.2017
Všetky uznesenia splnené
MZ 25 zo dňa 27.02.2017
Všetky uznesenia splnené
MZ 26 zo dňa 27.03.2017
C/26/2017 MZ schvaľuje

4/
Na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje spôsob prevodu
vlastníctva nasledovných nehnuteľností:
2177/3, ostatná plocha, výmera 14m2
1556/1, ostatná plocha, výmera 3 m2
2176/4, ostatná plocha, výmera 154 m2
2176/3, ostatná plocha, výmera 40 m2
2177/2, ostatná plocha, výmera 72 m2
1556/5, ostatná plocha, výmera 40 m2
1775/3, orná pôda, výmera 15 m2
1776/4, vodná plocha, výmera 1184 m2
567/1, ostatná plocha, výmera 147 m2
567/2, ostatná plocha, výmera 462 m2
1791/5, ostatná plocha, výmera 6 m2
2017/3, ostatná plocha, výmera 1318 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoločnosti ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov.
Osobitný zreteľ je definovaný nasledovne:
Pre Mesto Leopoldov sú dané pozemky nevyužiteľné. Mesto má schválený program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v ktorom je jednou z priorít rozvoj mesta
a hospodárstva v meste, podpora tradičných odvetví priemyslu, podpora inovačných aktivít
v podnikoch a energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe. Cieľom týchto
priorít je vytvorenie podmienok na rozvoj inovačných aktivít v súkromných podnikoch,
zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok a zvýšenie energetickej
efektívnosti na strane výroby. Mesto plánuje takýmto spôsobom podporiť tieto priority
a spoločnosti Enviral umožní rozvoj na podporu daných cieľov. Ďalej mesto podporí
podnikateľov zavádzajúcich výrobu na báze progresívnych technológií a revitelizáciu
priemyselných zón ako aj podporí zamestnanosť v regióne. Spoločnosť Enviral plánuje zvýšenie
výroby bioetanolu, ktorá predstavuje realizáciu navýšenia stávajúcej výroby liehu a druhou
etapou zvýšenia výroby bioetanolu bude vybudovanie novej prevádzky výrob celulózového liehu
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z celulózovej biomasy ako novej ekologickejšej generácie biopaliva. Súčasťou zámeru je aj
vybudovanie ekologického-biomasového energetického zdroja, ktorá umožní prevádzku výrob
s nízkou emisnou stopou a vysokou mierou využitia obnoviteľných zdrojov energie. V rámci
zámeru je deklarovaný rozvoj hospodárstva v meste a nové pracovné miesta.


Priebežné plnenie

Plnenie: k 24.04.2017

Odpredaj nehnuteľností – pozemkov spoločnosti ENVIRAL, a.s. bude predložený MZ v mesiaci
jún na schválenie.

Priebežné plnenie

Plnenie: k 13.06.2017

Odpredaj nehnuteľností – pozemkov spoločnosti ENVIRAL, a.s. bude predložený MZ v mesiaci
jún na schválenie.

Plnenie: k 30.08.2017 - Splnené
Odpredaj pozemkov zrealizovaný, vklad prevodu pozemkov povolený Správou
katastra nehnuteľností Hlohovec dňa 25.07.2017.

L/26/2017 MZ odporúča
1/
Pripraviť ekonomický, právny a komerčný dopad prevádzkovania sociálneho taxíka Regio auto.


Plnenie: k 24.04.2017

Priebežné plnenie

Podmienky prevádzkovania a zisťovania dopadov sú v štádiu rozpracovanosti.

Plnenie: k 13.06.2017

Priebežné plnenie

Podmienky prevádzkovania a zisťovania dopadov sú v štádiu riešenia.

Plnenie: k 30.08.2017 - Priebežné plnenie
V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Komunitného plánu, na základe
ktorého bude vypracovaná daná požiadavka.

MZ 27 zo dňa 24.04.2017
C/27/2017 MZ schvaľuje

13/
Účasť Mesta Leopoldov na projekte „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
a súhlasí so spolufinancovaním 25 % v maximálnej výške 7 600,- EUR z oprávnených nákladov
v rozpočte Mesta na rok 2017. Projekt bude financovaný z projektu Slovenského futbalového
zväzu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“.
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Plnenie: k 13.06.2017

Priebežné plnenie

Žiadosť na projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ bola
podaná, rozhodnutie by malo byť do konca júna.

Plnenie: k 30.08.2017 - Priebežné plnenie
Žiadosť na projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry“ bola podaná, rozhodnutie by malo byť do konca augusta 2017.

16/
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Leopoldov a platným programom rozvoja
mesta Leopoldov.
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Leopoldov.


Plnenie: k 13.06.2017

Priebežné plnenie

Termín na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Modernizácia odborných učební Základných škôl bol presunutý na termín 15.06.2017.

Plnenie: k 30.08.2017 - Splnené
Žiadosť bola podaná dňa 26.06.2017.

28/
Vecné bremeno na pozemku vo vlastníctve Mesta parcela reg. E č. 243/3, katastra nehnuteľností
v k. ú. Leopoldov, podľa projektu „Prekládka vzdušného vedenia NN Leopoldov - Holubyho
ulica - ZŠ“, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecných bremien
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
bezodplatne na dobu neurčitú, v nasledovnom rozsahu:
- zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod a prejazd pešo, motorovými a
nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávnenými
a ním poverenými osobami;
- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd pešo,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom
oprávneným a ním poverenými osobami.
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Plnenie: k 13.06.2017

Priebežné plnenie

Zmluvu – Vecné bremeno na pozemok vo vlastníctve Mesta Leopoldov v zmysle uznesenia
pripravuje Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.

Plnenie: k 30.08.2017 - Priebežné plnenie
Zmluva bola vypracovaná, čakáme na stavebné povolenie, následne bude
zmluva podpísaná a vložená na kataster.

MZ 28 zo dňa 02.05.2017
Všetky uznesenia splnené

V Leopoldove dňa 18.08.2017
Vypracovala: Ing. Trnková, hlavný kontrolór

MZ dňa 30.08.2017
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