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Zápisnica
z riadneho zasadnutia KVaŽP, konaného dňa 12. 02. 2016 v budove Mestského úradu 
v Leopoldove

Prítomní:
Ing. Róbert Gergič - ospravedlnil sa
JUDr. Milan Gavorník
Stanislav Piovarči
Ing. árch. Matej Jančár
Ing. árch. Ondrej Marko
Mgr. Jana Jančárová

1. Tabuľky k pamiatkam -  cena z verejného obstarávania zákazky je 3 600 € vrátane DPH za výrobu, 
dodanie a montáž. Komisia odporúča zaradiť finančnú potrebu do rozpočtu mesta.

2. Požiarna zbrojnica - Ing. árch. Ondrej Marko informoval členov komisie o stavbe novej požiarnej 
zbrojnice, spôsobe vykurovania (výhodnejšie je elektrické, nie plynové), dvorová časť bola 
zmenšená (rádius otáčania aut vychádza), kontajner umiestnený, na makete vysvetlil dispozičné 
riešenie interiéru -  v pondelok poskytne výklad k téme na zasadnutí MZ. Predpokladaný náklad 
142 000 € bez DPH (je to cena bez prípojok).

3. Rekonštrukcia budovy MTK TJ Leopoldov -  Súťažné podklady sú pripravené, po doplnení 
finančnej potreby do rozpočtu na MZ bude zákazka rozpočtovo krytá a výzva bude zaslaná do 
vestníka verejného obstarávania.

4. Miestny cintorín -  bol predložený projekt pre stavebné povolenie. Rozpočtovaný náklad cca 55 000 
€ vrátane DPH. Spôsob obstarávania -  v tomto období cez Vestník verejného obstarávania (cca 2 
mesiace trvá), alebo po 18. 4. 2016 bude limit do 70 000 € ako zákazka s nízkou hodnotou cez 3 
ponuky, čiže rýchlym a jednoduchým spôsobom.

5. Peter Galovič amanž. -  komisia odporúča schválenie predaja časti pozemkovej nehnuteľnosti pod 
garážou.

6. Schválenie predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa -  záhrada obyvateľov na 
Sládkovičovej ul. v Leopoldove - komisia odporúča schválenie predaja časti pozemkovej 
nehnuteľnosti pod garážou.

7. Kúpa pozemku pod základnou školou od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Leopoldov -  komisia 
odporúča schváliť.

8. Zmena územného plánu mesta -  komisia sa vyjadrí na zasadnutí MZ, po objasnení témy.

9. Zariadenie na opravu miestnych komunikácií -  Komisia neodporúča zakúpenie stroja.

10. Informácia -  spoločný obecný úrad bez Mesta Hlohovec -  komisia berie na vedomie.

Ing. Arch. Matej Jančár


