
Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2016 k 31.12.2016,  

ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie. 

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

 

MZ 16  zo dňa 30.05.2016 
 

C/16/2016 MZ schvaľuje 

 

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),  

2 

- 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. 

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. 

 

Plnenie:  k 31.07.2017     -  Priebežné plnenie 

V súčasnosti chýba podpis zmluvy od p. Šnircovej, ktorá je momentálne 

nedostupná. 

 
 



 

  

MZ 21  zo dňa 07.11.2016 
 

C/21/2016 MZ schvaľuje 

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,- €. 

  

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. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2017  - Splnené     

Nehnuteľnosť odkúpená, je vo vlastníctve mesta Leopoldov. 
 

 

 

  

MZ 22  zo dňa 12.12.2016 
 

C/22/2016 MZ schvaľuje 

 

3/ 
 Preloženie prerokovania návrhu VZN č. 120/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na 

decembrové zasadnutie MZ v roku 2017.   

  

Priebežné plnenie:      Uznesenie je v termíne. 

 

Plnenie:  k 31.07.2017   -  uznesenie je v termíne  

 

 

 

8/ 
 

Kúpu nehnuteľnosti parcela registra „C“ číslo 85/2 – orná pôda v celkovej výmere 1153 m
2
 od 

Vladimíra Staša  a Alici Stašovej r. Váryovej, trvale bytom Piešťanská cesta 7, Leopoldov za 

cenu 30,- €/m
2
. 



  

Priebežné plnenie:  

Kúpna zmluva na kúpu nehnuteľnosti – pozemku -  orná pôda v celkovej výmere 1153 m
2
 od Vladimíra Staša  a  

Alici Stašovej bola vypracovaná a podpísaná dňa  21.12.2016, zverejnená na webovej stránke mesta  dňa 21.12.2016, 

kúpna cena bola uhradená dňa 22.12.2016. 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 22.12.2016. 

 

Plnenie:  k 31.07.2017   -  Splnené 

Nehnuteľnosť – orná pôda odkúpená, je vo vlastníctve mesta Leopoldov. 

 
 

 

18/ 
Zámer po nadobudnutí do výlučného vlastníctva nasledovných nehnuteľností: 

   - pozemok, par. reg. „C“ č. 518 o výmere 346 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, 

   - pozemok, par. reg. „C“ č. 519 o výmere 385 m
2
, záhrady, 

   - stavba, dom, súpisné číslo 679, postavený na pozemku par. reg. „C“ číslo 518, 

prenajať tento majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa budúcemu nájomcovi Ing. 

Ladislavovi Lašovi, trvale bytom Gucmanova 679/1, Leopoldov za nasledovných podmienok: 

   - nájom predmetu bude trvať najdlhšie do 30. 06. 2019, 

   - mesačný nájom za užívanie predmetu nájmu bude vo výške 1,- eur, 

   - zálohové platby za plnenia spojené s predmetom nájmu (voda, plyn, elektrina) si nájomca 

zabezpečí sám vo vlastnom mene a na vlastný účet, 

   - účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na bývanie budúceho nájomcu. 
  

Priebežné plnenie:  

Do termínu vyhodnotenia uznesení p. Lašo nepredložil svoje vyjadrenie k návrhu kúpnej zmluvy, k návrhu zmluvy 

o  budúcej nájomnej zmluve a k návrhu zmluvy o prenájme. 

 

 

Plnenie:  k 31.07.2017   -  Splnené. 

Nehnuteľnosť sa nebude prenajímať p. Lašovi, v podmienkach zmluvy je 

vypratanie objektu do 30.09.2017. 

 
 

 

 

 

 

V Leopoldove, dňa  18.08.2017 

Vypracovala:  Ing. Trnková,    MZ dňa 30.08.2017 

9 


