
Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 24. 04. 2017 

 

 Podnet, námet, otázka Autor podnetu, 
námetu 

Riešenie Zodpovedný 
zamestnanec 

Termín 

1. Prepoj park – Hollého ul: podľa 

projektu je jednosmerka, musí byť? 

Nie je to nejaké frekventované 

miesto. 

Ing. Róbert 
Gergič 

Dôvodmi pre riešenie je: 
 - upokojenie dopravy v smere pohybu do parku na Námestí sv 
Ignáca (za križovatkou s touto prepojovacou komunikáciou bude 
umiestnené dopravné značenie s označením „obytnej zóny“ ako 
je tomu v parku, teda už táto časť miestnej komunikácie bude 
dopravne chápaná ako súčasť parku 
 - možnosť vzniku parkovacích miest pozdĺž jednosmernej 
komunikácie 
 - nerozširovanie komunikácie z jej súčasnej šírky cca 3,5 m na     
normou stanovených minimálne 5m  
 Našim cieľom je teda zachovať zrekonštruovanú komunikáciu v 
približne rovnakej šírke ako je pôvodná (teda nie je našim 
cieľom rozširovať komunikáciu a tým ju posúvať bližšie k 
rodinným domom) lebo ak by bola v tejto časti navrhnutá 
obojsmerná komunikácia jej šírka by podľa normy mala byt až 
5,5m. V prípade jednosmernej komunikácie je to 3m čo nám 
umožňuje zachovanie zelene, vybudovanie parkovacích miest a 
komfortne riešenie jednosmernej komunikácie ktorá je pre tento 
prepoj kapacitne postačujúca a zároveň aj ukľudňuje dopravu.  
 Zároveň pripájam stanovisko pani projektantky:  
"Prepojovacia komunikácia má existujúcu priemernú šírku 3,7 – 4,1 m.  
Celkový dopravný priestor je 8,7-8,8 m. (od domu/plotu- po dom/plot)  
Na základe územného plánu je daný priestor definovaný ako miestna 
obslužná komunikácia kategórie C3. Vzhľadom na charakter 
umiestnenia riešeného územia sú nutné použiť prvky upokojenia 
dopravy a čo najmenej obmedziť  pohyb vozidiel.  Bezprostredná 
blízkosť  Námestia sv. Ignáca . 
Navrhovaná jednopruhová jednosmerná miestna komunikácia so 
zastavovacími parkovacími pruhmi C3 MOU 6,5, kde šírka jazdného 
pruhu je 3,0m a šírka pozdĺžneho státia je 2,5 m je riešenie, ktoré 
koncepčne zapadá do už realizovaných dopravných riešení  aj blízkeho 
námestia.  Na dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu by bolo potrebná 

Ing. Jozef Drobec 20.5.2017 



kategória miestnej komunikácie  C3 MO 7,5/30 (jazdný pruh šírky 
min.2,75m a zastavovací jazdný pruh 2,5 – teda celková šírka od 
obrubníka po obrubník by bola 8m s ochranným pásmom cesty 0 ,5m 
z každej strany 9,0m). Existujúca šírka by bola nevyhovujúca a nezostal 
by priestor na zeleň, čo v dnešnej dobe považujem za dôležitý 
mestotvorný prvok.  Navrhované komunikácie sú minimalizované 
vzhľadom na STN 736110." 
 

2. Hlohovská cesta – kríky sú 

rozrastené až na chodník, treba 

urobiť orez 

Stanislav 

Piovarči 

Orez živého plotu bol vykonaný v mesiaci máj.  Ing. Silvia Grossová 20.5.2017 

3. Chodník Hlohovecká  - pri 

Škrabákovi sa hojdá poklop, treba 

to opraviť 

Stanislav 

Piovarči 

Je to poklop na súkromnej vodovodnej prípojke p. Hromadovej.  Hojdá 

sa pod nohami, lebo nie je žiadnym spôsobom ukotvený o rám, iba 

voľne položený a tiež preto, lebo je ľahký, z pomerne tenkého plechu.  

Mgr. Janka 

Jančárová 

20.5.2017 

4.  Jamy na chodníku na Hlohoveckej – 

treba ich vyspraviť 

Pavel Zlámala Vyspravíme chodníky na Hlohovskej aj Piešťanskej ceste, tiež kocku 

pred kostolom a dve kocky za parkom pri p. Tomašikovi, vyplníme 

ostrovček pre zeleň pri novej predajni p. Lukáčika na námestí – jeho 

zrušenie a umiestnenie dlažby vrátane podložia, urobíme chodník 

pred prístavbou MTK TJ a tiež vyplníme dlažbou kruh v parku, pri 

detských preliezkach, kde bol vyrezaný strom,  čomu musí 

predchádzať odstránenie pozostatkov kmeňa a koreňov cca do 30 cm, 

s následným zriadením podložia + uloženie výplne z dlažby, čím sa 

ostrovček zruší.   

Mgr. Janka 

Jančárová 

20.5.2017 

5. Stav investičných akcií JUDr. Milan 

Gavorník 

Bolo zodpovedané v rámci informácií o činnosti komisií na MZ, 

a informovala aj p. primátorka 

Ing. Zuzana 

Pelzlová 

25.4.2017 

6. Raz za dva mesiace informovať 

o vyvíjaní investičných akcií 

Mgr. Jozef Krilek Bude zabezpečené v rámci informácií o činnosti komisií – tak to bolo 

odsúhlasené na MZ dňa 24.4.2017 

Ing. Zuzana 

Pelzlová 

25.4.2017 

7. Zhodnotenie investičného plánu 

a jeho plnenie 

Poslanci Zhodnotí  stavebná komisia na najbližšom zasadnutí Stavebná komisia  

8. Zateplenie bytovky na Gojdičovej ul. 

– polysterén je porozfukovaný po 

okolí, treba vyzvať firmu, ktorá 

Stanislav 

Piovarči 

Firmu sme už upozorňovali 21.4., aby si priebežne po sebe upratovali. 

V tomto týždni bol v Leopoldove aj silný vietor, takže preto sa 

polystyrén dostal do okolia, čo priznali.  

Ing. Silvia Grossová Čo najskôr 



zatepľuje bytovku aby to upratala Budeme to priebežne počas prác kontrolovať a upozorníme ich, ak 

nebude urobený poriadok v okolí bytovky.  

9. Prechod pre chodcov pri Kine – od 

kina smerom na stanicu 

Občan Bude prejednané na ODI PZ Trnava (súčasne s navrhovanými zmenami 
organizácie dopravy mesta) pri tvorbe nového pasportu miestnych 
komunikácií. 

Mgr. Janka 

Jančárová 

20.5.2017 

10. Vykrývače na 60. bytovom dome – 

majú mať spoločnosti, ktoré 

inštalujú vykrývače povolenie od 

mesta? 

Stanislav 

Piovarči 

Mesto Leopoldov na základe žiadosti spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.  (v 

zastúpení AIR TREND, s.r.o. ) vydalo oznámenie, že nemá námietky 

proti uskutočneniu vybudovania novej základňovej stanice verejnej. 

telek. siete. Medzi vlastníkmi bytov na ul. . mája 1043/104,105,106 

a O2 Slovakia, s.r.o.je nájomná zmluva, na dočasné užívanie (strechy).  

Ing. Silvia Grossová 20.5.2017 

11. Nespokojnosť s pracovníkmi, ktorí 

opravujú alebo odstraňujú 

nedorobky na MTK – nedodržiavajú 

inštrukcie, nechávajú v budove 

materiál, lešenie a dosky 

Mgr. Jozef Krilek Ak majú pracovníci odstraňovať vady a nedostatky, musia sa do 

objektu dostať a musia „niekde“ mať aj potrebný materiál a náradie. 

Z časového hľadiska - nedá sa stáť pri nich a koordinovať ich (často sú 

to firmy v subdodávke DAG Slovakia a ani sa na MSU nenahlásia že 

prišli). Prosíme preto o strpenie - opravy ukončia a problém pominie. 

Mgr. Janka 

Jančárová 

Čo najskôr 

12.  Poslať zmluvu o nájme nebytových 

priestorov  - Valko 

Mgr. Jozef Krilek Poslaná mailom dňa 25.4.2017 Ing. Zuzana 

Pelzlová 

25.4.2017 

13.  Opätovne zaslať list ŽSR aby oplotili 

bazén 

  Ing. Silvia Grossová 20.5.2017 

14. Pozrieť vlastnícke vzťahy pod 

nafukovacou halou 

 Pozemky (parcely reg. E)pod nafukovacou halou: 

LV             parc.č.                   vlastníci 

1422         254                        RKC 

2071         255                        Ottinger ferdinand – ¼ 

2072         257                        Ottinger Viliam – ¼  

                                                 Ottinger Jozef – ¼ 

                                                 Mesto Leopoldov – ¼ 

2073         258, 259               Babulicová Mária- 5/32 

                                                Srdoš Štefan – 1/16 

                                                Kardošová Anna – 1/16 

                                                Lauschmanová Irena – 1/16 

                                                Sláviková Helena – 4/16 

                                                Babulicová Mária – 4/16 

          20.5.2017 



                                                Sláviková Helena – 5/32 

2074         260                        Staneková Adela (zom.) – 12/120 

                                                Stanoeková Adela  (zom.) – 3/120 

                                                Filová Antónia – 12/120 

                                                Filová Antónia – 9/40 

                                                Kopic Ivan – 11/20 

1200         261,262                Mesto Leopoldov – 1/1 

935           263,264                Mesto Leopoldov  - 36/216 

                                                Lesayová Magdaléna – 18/216 

                                                Kleiman Ignác – 54/216 

                                                Mesto Leopoldov – 54/2016 

                                                Tittel Anton – 18/216 

                                                Tomová Eulália – 18/216 

                                                Tittel Milan – 3/2016 

                                                Tittel Marián – 3/2016 

                                                Nemcová Lýdia – 3/216 

                                                Haljaková Elena – 3/216 

                                                Kučíková Antónia – 3/216 

                                                Tittel Libor  - 1/216 

                                                Ulíková Zuzana – 1/216 

                                                Tittel Maroš – 1/216 

1624          265                      Paulovičová Magdaléna – 1/1 

2862           266                     Kadlecová Žlmíra – ¼ 

                                                Bilejová Etela – ¼ 

                                                Srdoš Viliam – 1/12 

                                                Srdoš Peter – 1/12 

                                                Srdoš Marián – 1/12 

                                                Tvrdoň Milan (zom.) – 1/8 

                                                Tvrdoň Igor – 1/8 

1399           74/108, 60/100               SPF 

15. Odstránenie nedostatkov 

a nedorobkov, ktoré nahlasuje 

Mgr. Jozef Krilek Všetky žiadosti o odstránenie vád a nedostatkov boli tlmočené 

obratom na DAG Slovakia SK s.r.o. Prešov. Väčšina z nich bola uznaná 

Mgr. Janka 

Jančárová 

20.5.2017 



Jožko Krilek – nemá spätnú väzbu a už aj odstránená. Konkrétne: 

Boli odstránené vady a nedorobky na fasáde (nové omietky celoplošne 

- v miestach podľa požiadavky), oprava sokla – vyčistenie, nalepenie 

a vyšpárovanie, úprava terénu medzi budovou a nafukovacou halou, 

s odvozom nečistôt, oprava potrubia vzduchotechniky na povale, 

oprava verejného osvetlenia pri objekte, svetelná tabuľa je funkčná, 

dlažba pred objektom je prepieskovaná.  

Znehodnotená strecha na prístavbe – požiadali o predĺženie termínu 

do 30. 05. 2017. 

Rack (skrinka, v ktorej sú umiestnene zariadenia na ovládanie rozhlasu 

a ukončenie počítačovej siete) je mala, resp. nedostatočne hlboká – 

boli si pozrieť, písomné stanovisko ešte nemáme. 

Podlahy v sprchách – reklamáciu zamietli, vraj projekt nehovorí že to 

malo byť vyspádované (písala som to  projektantke Ing. Pichovej, nech 

sa vyjadrí). Osobne si myslím, že by to mala byť samozrejmosť aby 

našpliechaná prebytková voda v chodbičke  sprchy prirodzene stiekla 

do guličky – bez ohľadu na to či to je žiadané v projekte alebo nie.  

 

16. Parkovanie pred štadiónom – zákaz 

státia vedľa parkovacieho miesta 

pre vozíčkarov – treba zahrnúť do 

nového pasportu 

Ing. Arch. Matej 

Jančár 

Ano, bude riešené ako súčasť zmeny organizácie dopravy mesta - pri 

tvorbe nového pasportu miestnych komunikácií. 

Mgr. Janka 

Jančárová 

20.5.2017 

 


