
Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 28. 05. 2018 

 

 Podnet, námet, otázka Autor podnetu, 
námetu 

Riešenie Zodpovedný 
zamestnanec 

Termín 

1. Navrhnúť technické riešenie 

odvodnenia: 

-parkovisko na Nám. sv. Ignáca – pri 

Kaktuse 

- Kukučínova ul. pri p. Geričovej 

- predstaničný priestor 

doc. PhDr., Phd. 
Juraj Hladký 

8.6.2018 – K danej téme bude vhodné osloviť niektorého projektanta 
cestných stavieb, ktorý si priamo v teréne zmeria spádové pomery v 
problémových lokalitách (je ich v meste podstatne viac) a navrhne 
najvhodnejší spôsob rekonštrukcie, resp. odvedenia dažďových vôd, 
pri rešpektovaní jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne a ďalších 
možných obmedzení a zároveň zabezpečí u svojej rozpočtárky 
zadanie/výkaz výmer na ocenenie, ktoré potom zašleme spolu 
s navrhnutým technickým riešením stavebným firmám so žiadosťou 
o zaslanie cenovej ponuky. 

Mgr. Janka 
Jančárová 

29.6.2018 
 

2.  Auto bez značiek na Nám. sv. Ignáca 

– parkovisko pri kostole 

doc. PhDr., Phd. 
Juraj Hladký 

Mesto Leopoldov žiadalo o spoluprácu OO PZ Leopoldov o vykonanie 
previerky uvedeného auta. Dostali sme odpoveď, že nie je viditeľné 
VIN číslo, podľa ktorého by sa dala vykonať lustrácia v príslušných 
evidenciách. Auto v priebehu júna bolo odstránené.  

Ing. Silvia Grossová 29.6.2018 

3. Pozemok pod budovou domácich 

potrieb 

JUDr. Milan 
Gavorník 

Pán Klapica prisľúbil vyjadrenie a predloženie časového 
harmonogramu rekonštrukcie skladu do augustového zastupiteľstva. 

Ing. Zuzana 
Pelzlová 

29.6.2018 

4.  Terminál, prekladisko ŽSR – zámer, 

projekt 

Doc. PhDr. Phd. 
Miroslav Karaba 

8.6.2018 – vo veci Terminálu a prekladiska nemáme žiadne aktuálne 
informácie. Dlhodobo téma z pohľadu stavebného stagnuje. Vieme 
len, že na stavebnom úrade v Hlohovci minulý rok požiadali 
o predĺženie platnosti územného rozhodnutia, aby im neprepadlo. 
(stavba ako taká je plánovaná v k. ú. Šulekovo, nášho katastra sa 
dotýka iba časťou budúceho kruhového objazdu na ceste II/513).  

Mgr. Janka 
Jančárová 

29.6.2018 

5. Zámer využitia pozemku p. 

Chmelanovej na Gojdičovej ul. – 

parkuje tam kamión a sú tam 

uskladnené lodné kontajnery. 

Doc. PhDr. Phd. 
Miroslav Karaba 

8.6.2018 – Neevidujeme od vlastníka pozemku žiadne podanie/zámer 
využitia uvedeného pozemku, ani žiadnu žiadosť  o stanovisko.   

Mgr. Janka 
Jančárová 

29.6.2018 



6. Merače rýchlosti – zistiť príčinu 

striedavej funkčnosti a nefunkčnosti 

 8. 6. 2018 – Oznámili sme dodávateľovi zariadení problém, na budúci 
týždeň v pondelok 11. 6. 2018 prídu, oba merače skontrolujú 
a oznámia nám svoje zistenia. 
11. 6. 2018 – Bola vykonaná kontrola oboch meračov. Výsledkok: 

 v merači na Hlohovskej ceste bola vykonaná výmena batérie, takže už 

je v poriadku a  merač pri základnej škole bol bez závad.  

Mgr. Janka 
Jančárová 

29.6.2018 
 

7. Informácia o mostíku na Trolaskoch  8.6.2018 
Na poslednom pracovnom stretnutí vo veci „Obnovy NKP – cestný 
most na Trulaskach – Leopoldov“ v 9/2017 bolo skonštatované: 
„Realizáciu vonkajších omietok a výmaľbu zrkadiel na zvislých 
pohľadových stenách mosta nie je vhodné realizovať, nakoľko proces 
odsoľovania klenbových oblúkov stále pretrváva a navyše podhľadové 
murivo na klenbových oblúkoch i murivo na pohľadových častiach 
mosta stále vykazuje neprimeranú vlhkosť. Vzhľadom na uvedené 
bude stav odsoľovania a stav vlhkosti muriva posúdený na ďalšom 
pracovnom stretnutí v septembri 2018 s návrhom ďalšieho odborného 
postupu, podporeného súhlasným stanoviskom KPU Trnava.“ 
 
K uvedenému dodávam, že v rozpočte mesta schválenom na rok 2018 
nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky na obnovu NKP, takže ak 
na stretnutí v 9/2018 bude stav tehlového muriva vyhodnotený ako 
vyhovujúci na vykonanie ďalších pokračovacích prác, bude potrebné 
sa témou z pohľadu ich finančného krytia zaoberať.    

Mgr. Janka 
Jančárová 

29.6.2018 

   

 

 

 


