
Zápis – stretnutie občanov  mesta Leopoldov s poslancami mestského zastupiteľstva a s primátorkou 

 

Termín: 25.02.2020, 17:00 

Miesto: Jedáleň ZŠ  Leopoldov 

Prítomní:   
Mgr. Terézia Kavuliaková 
Ing. Terézia Trnková 
Ing. Denis Kristek 
Ing. Kristína Bajtalová 
Mgr. Monika Jurčová 
Mgr. Jana Jančárová 
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 
Pavel Zlámala 
Ing. Róbert Gergič 
Mgr. Renáta Miklošová 
PhDr. Jozef Krilek 
Ing. arch. Matej Jančár 
Bc. Zuzana Luhová 
Ján Mika 
Mgr. Viera Lietavová 
Ing. Tomáš Kamenár 
Mgr. Richard Slovák 
 

Program zhromaždenia 
 

1. Úvod  
Mgr. Terézia Kavuliaková 

 
2. Prezentácia – Finančná komisia 

PhDr. Jozef Krilek 

3. Prezentácia – Investičné projekty 2019 

Ing. arch. Matej Jančár 

4. Prezentácia – Pripravované a podané žiadosti o NFP, dotácie a projekty 

Ing. Kristína Bajtalová 

5. Prezentácia – Kultúrny život 2019 

Mgr. Renáta Miklošová 

6. Prezentácia – Sociálna oblasť 

Pavel Zlámala 

7. Prezentácia – Zeleň, životné prostredie a odpady 

Ing. Kristína Bajtalová 

8. Diskusia 

- Požiadavka občana o vybudovanie odbočovacieho pruhu v križovatke ciest II. triedy 
a Nádražnej ulice v smere od Mesta Leopoldov – z dôvodu plynulejšieho a bezpečného 
vychádzania z Nádražnej ulice na cestu II. triedy smer Trnava. 



- Mgr.  Kavuliaková v reakcii na podnet uviedla, že majetkové a šírkové usporiadanie 
telesa cesty a jeho rozšírenie je v kompetencii správcu cesty a v minulosti bola vyvinutá 
iniciatíva k zdraniu odb. pruhu v smere od Trnavy do Leopoldova. Tento zámer bol 
taktiež zamietnutý z vyššie uvedených dôvodov. 

- Ing. Holkovič poznamenal že uvedená problematika bola prerokovaná aj s bývalým 
primátorom JUDr. Gavorníkom. 

 

- Požiadavka občianky o rekonštrukciu betónovej cesty smer „Prechodné“  
- Ing. Bajtalová v reakcii na podnet uviedla, že uvedený úsek cesty je zahrnutý  do 

projektu cyklotrasy spájajúcej Leopoldov a Madunice. Nakoľko však mesto 
v uvedenom projekte NFP na budovanie cyklotrás nebolo úspešné bude sa naďalej 
usilovať o externé financie, nakoľko uvedený stavebný objekt predstavuje viac ako 
50%-nú mieru spolufinancovania. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa v nasledujúcom 
roku bude mesto  venovať iba vybudovaniu cyklo stojiska pri železničnej stanici a bude 
sa i naďalej usilovať o získanie externých zdrojov financovania. 

 
- Požiadavka občana o zavedenie parkovacej politiky nakoľko je situácia pri bytových 

domoch s parkovaním cudzích automobilov neúnosná. 
- Mgr.  Kavuliaková v reakcii na podnet uviedla, že mesto má pripravení dokumentáciu 

na vybudovanie parkoviska pri ŽSR, nakoľko však neboli vyčlenené finančné 
prostriedky na financovanie parkoviska a zo strany VUC nebol spracovaný PUM mesto 
nemalo možnosť čerpať externé zdroje financovania. Zároveň uviedla že parkovanie 
dodávok nie je zakázané, avšak parkovanie vo dvoroch a požiarne bezpečných 
priestoroch je zakázané. Na uvedenú skutočnosť budú upozornení aj príslušníci OO PZ 
aby vykonávali kontroly porušovania DZ v uvedenej lokalite. 

- Požiadavka občianky o zrušenie kontajnerových stojísk pri NB na Gojdičovej ulici  
- Mgr.  Kavuliaková uviedla, že vybudovanie vzdialeného kontajnerového stojiska nie je 

komplexným riešením a navyše môže viesť k zvýšenému odkladaniu odpadov na 
miesta mimo určenia. Prioritou mesta je vytvoriť usporiadané stojiská s primeranou 
dostupnosťou a zároveň aby neboli obmedzené parkovacie miesta. 

- Požiadavka občana o vybudovanie odbočovacieho pruhu v križovatke ciest II. triedy 
v smere od Maduníc do Leopoldova – z dôvodu plynulejšieho a bezpečného 
odbočovania z cesty II. triedy smer Leopoldov. 

- Mgr.  Kavuliaková v reakcii na podnet uviedla, že túto problematiku prerokuje so 
správcom ciest. 
 

- Požiadavka občana o termín opravy cesty na Štrkovku 
- Mgr. Kavuliaková – problematika bola riešená na MZ dňa 7.10.2019 aj na podnet 

občanov, ktorí spísali petíciu; budú vykonané skúšky zhutnenia a na základe ich 
výsledkov bude navrhnuté riešenie opravy cesty.  

 

- Požiadavka občana  o vyzvanie vlastníka – bývalý Mikrovrt o opravu oplotenia 
a návrh na odkúpenie časti parcely pre vybudovanie chodníka na ulici Sládkovičova   

- Mgr.  Kavuliaková v reakcii na podnet uviedla, že túto problematiku mesto prerokuje 
s vlastníkom parcely, ktorej oplotenie bolo poveternostnými vplyvmi zničené. 
 

- Požiadavka občianky o informáciu ako bude monitorovaný Nový park voči 
vandalizmu   

- Ing. Bajtalová v reakcii na podnet uviedla, že Nový park bude zaradený do pravidelného 
monitorovania všetkých verejných priestranstiev, v tomto režime bude i upratovaný 
a rovnako i monitorovaný po zriadení monitorovacieho systému v objekte. 

 



- Požiadavka občana o informáciu či sa bude budovať chodník na Štúrovej ulici   
- Ing. Kamenár v reakcii na podnet uviedol, že chodník na Štúrovej ulici bude 

projektovaný v nasledujúcom roku a bude nadväzovať na existujúcu časť chodníka 
v smere od ŽSR až po zdravotné stredisko. 
 

- Požiadavka občana o informáciu či sa bude budovať chodník na Kukučínovej ulici   
- Ing. Bajtalová v reakcii na podnet uviedla, že chodník na Kukučínovej ulici bude 

projektovaný v nasledujúcom roku a bude nadväzovať výstupy z prerokovania riešenia 
MK Kukučínova (za priecestím) na základe ktorých bola upravená štúdia a dôjde 
k vyprojektovaniu prekládky vzdušných vedení. 
 

- Požiadavka občianky o informáciu či sa bude budovať semafor pri Novopolde 
- Mgr. Jančárová v reakcii na podnet uviedla, že takéto zariadenie nie je povolené a ODI 

nepovoľuje takéto zariadenia. T. j. nie je možné zriadiť na vstupe do Leopoldova 
spomenuté zariadenie na spomalenie dopravy 

 
Zapísala: Ing. Kristína Bajtalová 


