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Zápisnica
y riadneho zasadnutia KVaŽP, konaného dňa 12. 8. 2016 v budove Mestského úradu 
v Leopoldove

Prítomní:
Ing. árch. Matej Jančár 
Stanislav Piovarči 
Ing. árch. Ondrej Marko 
Mgr. Jana Jančárová

Neprítomní:
JUDr. Milan Gavorník 
Ing. Róbert Gergič

1. Informácia o záujme mesta kúpiť/dať vyrobiť hliníkové mobilné koncertné prestrašenie, ktoré bude 
používané na kultúrnych podujatiach organizovaných mestom -  komisia berie informáciu na 
vedomie

2. Požiarna zbrojnica -  bol vypracovaný projekt v stupni pre územné konanie, ktorý bol zaslaný 
všetkým dotknutým orgánom a organizáciám na vyjadrenie (s kladným stanoviskom). Krajský 
pamiatkový úrad so sídlom v Trnave vydal „Rozhodnutie“ so súhlasným stanoviskom, ale za 
podmienok, ktoré v rozhodnutí stanovil. Požaduje (okrem iného) vykonať jednu pásovú sondu 
kolmú na pozostatky konštrukcie glacis a krytej cesty ako aj okraj zasypanej priekopy nachádzajúce 
sa na juhovýchodnej časti parcely 2645/3. Nakoľko budova sa nachádza v severnej časti parcely, 
mesto sa voči tomuto rozhodnutiu pamiatkového úradu odvoláva a požiadavku realizovať 
archeologický výskum mimo pôdorysu navrhovanej stavby považuje za neopodstatnenú. 
Archeologický výskum s dohľadom pri výkopových prácach stavby mesto rešpektuje.

3. Miestny cintorín, sekcia H, informácia o pokračovaní prác -  boli prerobené nad terén trčiace 
vetracie komíny pred domom smútku, pripravuje sa v sekcii H prvá časť na novú terénnu úpravu 
(súvislá betónová platňa, v ktorej budú otvory pre hrobové miesta), vyrába sa forma na betónové 
kocky na výrobu lavičiek.

4. Rekonštrukcia objektu MTK TJ na Štadióne v Leopoldove -  práce pokračujú podľa harmonogramu, 
strešné konštrukcie sú zakryté, vymenené okná, dvere, priečky na poschodí sme museli vybúrať 
a zriadiť nové, lebo steny boli z úzkej tehly, ukladanej na stojato. Na stavbe sú odpočty na práce, 
ktoré nebudú vykonávané, a vznikajú iné, nepredvídané práce, ktoré sú oceňované ako naviac 
náklad. Prípočty a odpočty prísne sledujeme a posudzujeme ich oprávnenosť/neoprávnenosť.

5. Mestská knižnica -  knižnica bola zriadená na prízemí v bývalej budove polície. Boli urobené 
nevyhnutné opravy a udržiavacie práce, nakoľko budova bola vo vnútri v zlom technickom stave. 
Je potrebné riešiť vykurovanie objektu, lebo kotle sú nefunkčné, resp. nevyhovujú technickým 
požiadavkám. Knižnica je v súčasnosti presťahovaná a bude po uložení kníh otvorená.

6. Obnova cestného mosta -  práce na povrchu boli ukončené, reštaurátor dokončil nanesenie vrstvy na 
odsoľovanie tehly v spodnej časti klenieb, bolo zistené že sú vlhké. Hľadá sa príčina priesaku vody.



7. Námestie Park -  časť C -  terén nie je dokončený, upravený na zatrávnenej časti, lebo čakáme na 
povolenie zriadenia studne na úžitkovú vodu, čo je zdĺhavý proces, následne budú dopojené závlahy 
v tejto časti centrálneho parku, lebo studňa ktorú v parku máme kapacitne nestačí na polievanie 
všetkých plôch.

8. Súťaž návrhov Kino -  bola daná objednávka na statické posúdenie stavby a na stavebno-technický 
+ historický prieskum. Okrem toho bolo urobené dendrologické posúdenie stromov v parku pred 
budovou, kde sa v budúcnosti počíta s parkovacími miestami.

Zapísala: Mgr. Jana Jančárová


