
Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 30. 04. 2018 

 

 Podnet, námet, otázka Autor podnetu, 
námetu 

Riešenie Zodpovedný 
zamestnanec 

Termín 

1. Opravy chodníka na Murgašovej ul. 

– v akom časovom horizonte sa 

budú realizovať? 

Ing. Arch Matej 
Jančár 

7. 5. 2018 - Reklamácia bola viackrát uplatnená u spoločnosti Staveko 
Nitra. Teraz robia Hollého ulicu, ale dlažby kladú nie svojimi 
pracovníkmi, lebo svojich kapacitne ich využívajú na inej stavbe, ktorú 
majú pred dokončením. Podľa prísľubu, keď tú stavbu dokončia, 
presunú sem svojich ľudí a tí urobia opravu chodníka na Murgašovej 
ulici.    

Mgr. Janka 
Jančárová 

15.5.2018 
 

2.  Kedy sa plánujú čistiť cesty? Stanislav 
Piovarči 

Zametanie ulíc bolo vykonané v 20 týždni.   Ing. Silvia Grossová 15.5.2018 

3. Kto rieši vypúšťanie žúmp? Ako je 

to s tými, ktorí nie sú pripojení na 

kanalizáciu? 

Mgr. Mgr Art. 
Lenka Slováková 

Mesto Leopoldov neeviduje v súčasnosti podnet na vypúšťanie žúmp 
do záhrad. Na základe podaného podnetu mesto následne rieši 
občana predvolaním, upozorní ho o vykonanie nápravy a jeho 
povinnosť napojenia na kanalizáciu, ktorá je v meste vybudovaná.  

Ing. Silvia Grossová 15.5.2018 

4.  Verejná časť kanalizácie na 

Kukučínovej ulici pri p. Kubinskej 

nie je vybudovaná. Dá sa to riešiť 

v rámci rekonštrukcie chodníka? 

Ing. Róbert 
Gergič 

7. 5. 2017 - Podľa geodetického zamerania skutkového stavu 
zrealizovanej kanalizácie spoločnosťou Zempres s.r.o., Piešťany pre 
TAVOS a.s., Piešťany bola trasa kanalizácie vedená po Hollého ul. so 
zokruhovaním na Záhradnícku ulicu po Kukučínovej ulici, s vysadením 
4 odbočiek k novo zriadeným rodinným domom na druhej strane 
cesty. Odbočky zriaďoval TAVOS iba k jestvujúcim domom, v trase 
hlavnej stoky takže sa domnievam, že v tom čase rodinný dom pani 
Kubinskej ešte nebol postavený, bol tam iba pozemok blízko pri trati, 
so zastavaním ktorého sa zrejme ani nepočítalo. Ďalší dôvod mohol 
byť napr. technický - že tam nevychádzal dostatočný spád na 
gravitačnú kanalizáciu.      
  

Mgr. Janka 
Jančárová 

15.5.2018 

5. Kedy chodia splátky od spoločnosti 

TAVOS – vrátenie finančného 

príspevku 

Ing. Róbert 
Gergič 

Splátky sú realizované do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po 
uplynutí štvrťroka. V roku 2018 prišli dve – v januári a v apríli. 

Ing. Zuzana 
Pelzlová 

15.5.2018 



6. Zoznam majetku v kine Osveta 

a jeho ďalšie využitie 

  Majetok v kine Ostveta: objektívy, prevíjačka filmov, trezor na filmy, 
pódium, premietacie plátno, premietačky, elektronický gong, 
kremíkový usmerňovač, stoličky. 
Projektanti projektujúci rekonštrukciu kina na kultúrne centrum sa 
zamýšľajú nad využitím majetku v zrekonštruovanej budove. 

Ing. Zuzana 
Pelzlová 

15.5.2018 
 

7. Prehodnocovalo sa s p. Krupovou 

zapracovanie jadrového zdroja 

v lokalite Jaslovské Bohunice do 

UPN? 

 S pani Krupovou bolo prerokované, požiadavku je možné zapracovať 
do UPD – je zaradené v návrhu na uznesenie pre zmeny a doplnky 
5/2018. 

Mgr. Janka 
Jančárová 

15.5.2018 

   

 

 

 


