Zápisnica
z riadneho zasadnutia
v Leopoldove

KVaŽP, konaného

dňa 13. 01. 2015 v budove Mestského

úradu

Prítomní:
Ing. Róbert Gergič
JUDr. Milan Gavorník
Stanislav Piovarči
Ing. arch. Matej Jančár
Ing. arch. Ondrej Marko
Mgr. Jana Jančárová

1. členovia komisie boli informovaní o investičných i neinvestičných akciách v sledovaní
investičného referátu, ktoré neboli v roku 2014 ukončené, prechádzajú do roku 2015, čo
bude potrebné z pohľadu financií prehodnotiť v rozpočte mesta:
Územný plán Mesta Leopoldov - zmeny a doplnky (odborní garanti postupu Ing. arch.
Krupová; Ing. Polonec, Lomnosova 6, Trnava);
- "Rekonštrukcia Námestia sv. Ignáca a pril'ahlých častí centrálneho parku - čast' C":
Úprava pozdlž Gucmanovej ulice - zriadenie súvislého chodníka od jestvujúcich peších plôch
na námestí s ukončením pri cestnom moste z betónovej dlažby a priečneho chodníka parkom
na Hollého ulicu, odstavný parkovací pruh pozdlž časti cesty na Gucmanovej ulici, úprava
časti MK na Hollého ulici vrátane vjazdov do rodinných domov.
Realizácii stavby malo predchádzať odstránenie betónových stlpov el. vedenia pri miestnej
komunikácii na časti Gucmanovej ulice a následne uloženie vzdušného vedenia NN a káblov
verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu do zeme ich vlastníkmi + všetky iné s preložkou
súvisiace práce s predpokladaným nákladom cca 41 000 € (rozpočet k projektu).
- Po zrealizovaní stavby "Rekonštrukcia MK na Štúrovej ulici" a stavby" Rekonštrukcia cesty
medzi Štúrovou a Gojdičovou ulicou v Leopoldove" - po skončení kolaudačného konania bude
pristúpené k uzavretiu zmluvy o vecnom bremene s jednorazovou odplatou v prospech
ŽSR (na základe geometrického plánu v ktorom je vymedzený presný záber stavbou
dotknutých pozemkov vo vlastníctve ŽSR).
- Na zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti chodcov v cestnej premávke zriadenie chodníka pri
ceste 111/5132 od ul. E. Pauloviča (lokalita Novopold), s ukončením pri ceste 11/513.
- Realizácia stavby "PredÍženie verejného vodovodu" na Dlhej ulici, pokiaľ nestihneme práce
vykonať a uhradiť do konca roku 2014.
- Súťaž návrhov - v súťaži návrhov bol porotou určený úspešný predkladateľ návrhu. V zmysle
súťažných podmienok musí ešte prebehnúť priame rokovacie konanie, na ktorom bude

r:

predmetom dohovorov počet stupňov projektovej dokumentácie, podrobnost' riešení, podmienky
zmluvy, cena, lehota dodania, oo.). V prípade úspešnosti rokovacieho konania dôjde k uzavretie
zmluvy a projektová činnosť môže začať.
2. komisia sa oboznámila s projektom "ŽSR elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - NitraŠurany", s jednotlivými variantmi riešenia. Konkrétnejšie vyjadrenie bude prednesené na MZ po
verejnom prerokovaní vo štvrtok s akceptovaním predošlého vyj adrenia mesta z r. 2014
k technicko-ekonomickej štúdii ŽSR.

Ing. Róbert ergic
predseda komisie

