
Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 11. 12. 2017 

 

 Podnet, námet, otázka Autor podnetu, 
námetu 

Riešenie Zodpovedný 
zamestnanec 

Termín 

1. Dopravné značky na Kukučínovej 

ulici pri p. Hrnčárovej sa prekrývajú, 

sú v rovnakej výške a v tesnej 

blízkosti vedľa seba. 

Hladký 5. 2. 2018 – Reálny stav: Jedná značka je na stĺpe telekomu a druhá na 
dostatočne dlhom stĺpiku, takže ich dnes naši pracovníci uvoľnili 
z objímok a zosúladili. Pôjdem to tam ešte raz pozrieť.  

Mgr. Janka 
Jančárová 

12.2.2018 
 

2.  Kontajnery pri p. Geričovej – býva 

tam veľký neporiadok. 

doc. PhDr. Juraj 
Hladký, PhD. 

Neporiadok sa upratuje pravidelne. Po vianočných sviatkoch boli 
stojiská v meste preplnené.   

Ing. Silvia Grossová 12.2.2018 

3. Umiestnenie veľkokapacitných 

kontajnerov na Tetrapaky. 

JUDr. Milan 
Gavorník 

Informáciu kde budú kontajneri rozmiestnené dáme keď nám budú 
dodané zo zberovej spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Miesta 
oznámime obyvateľom na webovej stránke a rozhlase. (Hlohovská 
cesta 2 x, E. Pauloviča, Moyzesova, 1. mája, J. Kráľa, Jilemnického, 
Kukučínova budú pri kontajneroch na sklo) 

Ing. Silvia Grossová 12.2.2018 

4.  Návrh – nakúpiť vrecia a dať 

občanom na zbieranie tetrapakov, 

aby nemuseli kvôli pár kusom 

chodiť ku kontajnerom, nazbierali 

by plné vrece a potom by ho 

vyhodili do veľkokapacitného 

kontajnera na tetrapaky. 

JUDr. milan 
Gavorník 

Do kontajnerov na VKM sa vrecia nevhadzujú. Obaly by sa mali 
vyhadzovať priebežne, nakoľko ide väčšinou o obaly z potravín a tie by 
sa mali vyplachovať V prípade, že tam zostane zvyšok jedla vytvárajú 
sa tam plesne, hniloba... Takže vrecia sa neplánujú rozdávať.  

Ing. Silvia Grossová 12.2.2018 

5.  Upozorniť parkujúcich v parku aby 

parkovali na vyhradených 

parkovacích miestach, a nie na 

východzích miestach z parku. 

Ing. Arch. Matej 
Jančár 

Parkujú tam zväčša motoristi čo idú „na skok“ do predajne potravín, 
ťažko je možné požadovaný efekt docieliť, možno by sa to podarilo 
značkou so zákazom státia.   

Mgr. Janka 
Jančárová 

12.2.2018 

6. Osadiť značku zo zákazom 

parkovania autobusov na 

parkovisku pri ZŠ. 

Ing. Arch. Matej 
Jančár 

Zaradíme to pri zabezpečovaní najbližších zmien v dopravnom značení 
v meste, nakoľko všetky zmeny musí najskôr odsúhlasiť dopravný 
inšpektorát v Trnave, až potom ich môžeme umiestniť v teréne.  

Mgr. Janka 
Jančárová 

12.2.2018 
 
 



7. Zverejniť investičné akcie 

v časopise. 

Ing. Arch. Matej 
Jančár 

Pripravuje sa materiál. Ing. Jozef Drobec, 
Ing. Kristína 
Bajtalová 

V spolupráci 
s Jurajom 
Hladkým 

8.  Zamykať veľký bránu na MTK. Ing. Arch. Matej 
Jančár 

Pani Barteková bola upozornená aby zamykala veľkú bránu. Od vtedy 
čo je opravený zámok sa  brána zamyká. 

Ing. Zuzana 
Pelzlová 

12.2.2018 

9.  V chodníku smerom na železničnú 

stanicu  sú prepadliny – bude sa to 

reklamovať? Prepadliská by sa mali 

opraviť. 

Pavel Zlámala Našla som iba jedno miesto kde je pokles chodníka  - pri p. Babinskej, 
na zákrute na Murgašovej ulici. Dodávateľovi stavebných prác som to 
oznámila, pôjdu to pozrieť.  

Mgr. Janka 
Jančárová 

12.2.2018 

10. Na chodníku na Murgašovej ul. pri 

p. Ilkovi je vysypaný stavebný 

materiál. 

Pavel Zlámala Zaslali sme mu výzvu 1.2.2018 na bezodkladne odstránenie.  Ing. Silvia Grossová 12.2.2018 

11. Na Nám. sv. Ignáca pri stĺpe hamby 

sú pohádzané obrubníkové kocky. 

Ing. Arch. Matej 
Jančár 

Kocky boli dané naspäť do obrubníka. Po mrazoch sa vypadnuté kocky 
zabetónujú.  

Ing. Silvia Grossová 12.2.2018 

12. Kultúrne podujatia sú na webovej 

stránke zverejnené ako obrázok, je 

to nečitateľné. 

Ing. Arch Matej 
Jančár 

Prehľad kultúrnych podujatí bol opravený a zverejnený   na webovej 
stránke nášho mesta v čitateľnej podobe spolu s textovým 
komentárom o každom podujatí.   

Ingrid Vidová 12.2.2018 

13. Spracovať materiál, ktoré dopravné 

značky sú uvedené v pasporte ale 

reálne nie sú osadené. 

Ktoré z nich plánujeme osadiť 

v roku 2018. 

 Pohyb v dopravnom značení v meste je stále, podľa individuálnych 
potrieb, ktorá priebežne nastanú a vždy sa potom následne robia iba 
lokálne návrhy na zmenu konkrétnych požadovaných dopravných 
situácií v  3–4 vyhotoveniach a tie sa dajú odsúhlasiť na dopravný 
inšpektorát do Trnavy s následným osadením v teréne. Okrem týchto 
„malých“ alebo aj veľkých lokálnych zmien sú aj zmeny v dopravnom 
značení, ktoré súvisia s rekonštrukciou ulíc a tie sú tiež odsúhlasované 
na ODI PZ Trnava lokálne, podľa výkresovej dokumentácie 
nachádzajúcej sa priamo v projekte stavby.  
Zisťujeme rozsah súladu/nesúladu pasportu s reálnym stavom 
značenia v meste a podľa zistení stav vyhodnotíme. 

Mgr. Janka 
Jančárová 

12.2.2018 



14. Upovedomiť vlastníkov 

nehnuteľnosti na ul. 1. mája (oproti 

materskej školy) aby zabezpečili 

priechodnosť chodníka orezaním 

stromov a odstránením kôp 

stavebného materiálu. 

Ing. Silvia 
Grossová 

Zašleme im výzvu + fotodokumentáciu do konca februára 2018. Orezy 
stromov sa môžu robiť od 1.4. po vegetačnom pokoji.  

Ing. Silvia Grossová 12.2.2018 

 

 

 

 


