
Podnety zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 07. 12. 2015 

 

 Podnet, námet, otázka Autor podnetu, 
námetu 

Riešenie Zodpovedný 
zamestnanec 

1. Bazén ŽSR – plný odpadu. „Skládka 

odpadu“ – cvik smerom na Prechodné. 

Stanislav Piovarči Prechodné dňa 10. 12. 2015 – vyčistené Silvia Grossová 

2. Koľko budov vo vlastníctve mesta je 
neodkanalizovaných? 

Jozef Krilek Chovateľské potreby 

Sklenárstvo (p. Haššo) 

Silvia Grossová 

3. Aktuálne čerpanie prvkov: 

6.2.1. Energie (hala) 

11.2.1. Spoločný obecný úrad - 

príspevok 

Stanislav Piovarči K 31.12.2015: 
6.2.1. 19 745,17 eur (v rozpočte na r. 2015 = 40 000 eur) 
11.2.1. 5 390,20 eur (v rozpočte na r. 2015 = 7 800 eur) 

Adriana Urbanová 

4.  Pokazená preliezka v MŠ. Zuzana Luhová Peniaze na opravu schodíkov na preliezke sú vyčlenené, opravená bude 

na jar. 

Adriana Urbanová 

5. Je možné PHSR dodatkovať o nové 
zámery mesta? ak áno, opäť sa 
posielajú na odsúhlasenie 
ministerstvom životného prostredia? 

Jozef Krilek V závislosti od charakteru a rozsahu zmien. Ak je to zásadnejší zámer, 
zásadnejšie rozšírenie (podľa individuálneho posúdenia) tak áno. 

Kristína Bajtalová 

6. Kukučínova ul. na železničnom 
priecestí zvalené zariadenie ŽSR 

Juraj Hladký Zariadenie bolo opakovane osadené do zelene pri ceste, je plne 
funkčné 

Grossová/Jančárová 

7. Odbočenie z Kukučínovej ul. na 
Záhradnícku ulicu – narovnať značku 

Juraj Hladký Naklonená dopravná značka bola odkopaná aj s betónovou oporou a 
správne napravená – je v poriadku 

Grossová/Jančárová 

8. Pozemok pri Geričovi – neporiadok 
(drevo, rýny) 

Juraj Hladký Mesto vyzvalo vlastníka domu – p. Geriča, aby neporiadok do februára 
2016 upratal.  

Silvia Grossová 

9. Stromček pri VÚB (vo veľkom parku) 
zvalený, konštrukcia zlomená 

Róbert Gergič Opravené v decembri 2015. Silvia Grossová 

10. Pri Geričovi zákruta – jama pri 
asfaltovaní zasypať 

Juraj Hladký Podnet bol daný v decembri, t. j. v období, keď už asfaltérske 
spoločnosti asfalt nedodávajú, pretože majú zimnú odstávku. Zatiaľ 
boli jamy vyplnené drobným kamenivom, ktoré sme mali na dvore 
MsÚ ako posypový materiál, čo je provizórne, dočasné riešenie. Riadnu 
vysprávku výtlkov asfaltovaním naplánujeme po zimnom období.   

Janka Jančárová 



11. Na 1.  mája zákruta pri doktorke 
Šiškovej – výtlky - zasypať 

Lenka Slováková Podnet bol daný v decembri, t. j. v období, keď už asfaltérske 
spoločnosti asfalt nedodávajú, pretože majú zimnú odstávku. Zatiaľ 
boli jamy vyplnené drobným kamenivom, ktoré sme mali na dvore 
MsÚ ako posypový materiál, čo je provizórne, dočasné riešenie. Riadnu 
vysprávku výtlkov asfaltovaním naplánujeme po zimnom období.   

Janka Jančárová 

12. Na 1. mája zákruta pri doktorke 
Šiškovej – vysoký strom spôsobujúci 
neprehľadnosť zákruty (orezať?) 

Lenka Slováková Podľa popisu ani z miestneho zisťovania nie je zrejmé, o ktoré stromy 
sa jedná. Prosíme predložiť fotodokumentáciu. 

Silvia Grossová 

13. Miestny cintorín – realizovať výrub 
drevín podľa návrhu CHKO Malé 
Karpaty zo dňa 13.07.2015 a následne 
zamerať existujúci stav (zakreslenie 
existujúcich stromov do situácie) 
a vypracovať projekt sadových úprav, 
ktorý by mal obsahovať:  
- doplnenie existujúcich alejí ak to 
bude možné a vhodné kvôli priestoru 
medzi jednotlivými hrobami 
- riešenie okolia domu smútku 
- návrh spôsobu výsadby v nových 
častiach – nadviazanie na koncept alejí 
okolo hlavných chodníkov (aký druh 
drevín v akých rozostupoch) 

Stavebná komisia Práce týkajúce sa zelene (stromy, kry) nie sú súčasťou projektovej 
dokumentácie, ktorú vypracováva na miestny cintorín Ing. arch. Ondrej 
Marko, čo dal do pozornosti aj na stavebnej komisii. Tieto témy je 
potrebné riešiť zvlášť, samostatne, najlepšie hneď. Vierka Lietavová 
pozvala na stretnutie p. Ivana Šipkovského, ktorý má odbornosť 
v danej oblasti (dokáže stromy posúdiť, navrhnúť a nakresliť nový 
vhodný stav  a po vyhodnotení a zdokumentovaní aj všetky potrebné 
práce vykonať).  

Jančárová/Grossová 
Lietavová 

14. Miestny cintorín – doplnenie 
vodovodu, verejného osvetlenia 
a miestneho rozhlasu riešiť v jednom 
kroku s výmenou asfaltového chodníka 
za konštrukciu z dlažby 

Stavebná komisia Projekt cintorína, ktorý je rozpracovaný Ing. arch. Ondrejom Markom 
rieši novú lokalitu na cintoríne + drobnú architektúru ako celok 
a esteticky rušivých malých vetracích komínkov umiestnených v dlažbe 
pred domom smútku. 
 Táto téma (vodovod, verejné osvetlenie a miestny rozhlas riešiť 
v jednom kroku s výmenou  asfaltového chodníka za konštrukciu 
dlažby) sa chápe ako nová, samostatná a týka starej časti cintorína 
a bude sa z časového hľadiska riešiť až následne, keď Ing. arch. Ondrej 
Marko dokončí všetky doteraz objednané a rozpracované projekty, 
ktoré mu mesto zadalo.     

Jančárová/Lietavová 

 


