
Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 09. 12. 2019 

 Podnet, námet, otázka Autor 
podnetu, 
námetu 

Riešenie Zodpovedný 
zamestnanec 

Termín Údaj 
o splnení, 
nesplnení - 
vypĺňa 
prednosta 

1. Prechod pre chodcov pri Môj 

obchode – sa už šúpe – treba 

reklamovať 

p. Kamenár 9. 01. 2020 - Stav sme nafotili, uplatňujeme reklamáciu 
s termínom opravy vo vhodnom počasí, najneskôr do      
15. 04. 2020 (vzhľadom na zimné obdobie). 

Mgr. Jančárová 10.1.2020 Priebežne 
plnené 

2.  Zberné nádoby pri pani Gergičovej 

sú plné. Potreba navýšiť nádoby aj 

na naše náklady. 

p. Hladký 16. 12. 2019 
Nádoby na separovaný odpad financuje OZV – NATUR- 

PACK a. s..  Od októbra sme NATUR-PACK a. s., žiadali 

o navýšenie počtu smetných nádob. Nádoby nám 

schválili ale budú nám dodané až po novom roku. 

Mgr. Jurčová 10.1.2020 Priebežne 
plnené 

3. Hurbanova ul. pri p. Zelenayovi 

orezaný iba jeden krík, ostatné nie 

p. Mika 16. 12. 2019 
V súčasnom období nie je možné orezávať dreviny, 
pretože sa to môže vykonať len v čase vegetačného 
obdobia (1. 4 – 30. 9). Výnimkou sú tie dreviny, ktoré by 
nejakým spôsobom ohrozovali ľudí. Vtedy by sa museli 
orezať ihneď. To sa však netýka našej situácie. Dreviny sa 
v meste priebežne monitorujú. 

Mgr. Jurčová 10.1.2020 Priebežne 
plnené 

4.  Preveriť revíziu vlhkosti v miestnosti 

pod schodami v MTK 

p. Krilek 9. 01. 2020 
Ing. Pichová, odborníčka na problémy tohto druhu 
vykonala meranie vlhkosti prístrojom pričom 
skonštatovala, že stena pri okne nevykazuje nadmernú 
vlhkosť, ale stena susediaca so schodiskom áno.  Navrhla 
v prvom kole urobiť ošetrovanie oboch stien v miestach 
deštrukcie protiplesňovým sprejom a vetraním miestnosti 
(p. Syneková to má za úlohu). Koncom januára príde       
Ing. Pichová opäť, zhodnotí aktuálny stav a navrhne ďalší 
postup.  
 

Mgr. Jančárová 10.1.2020 Priebežne 
plnené 



5.  Upozorniť políciu na nové dopravné 

značenie v meste 

p. Zlámala 9. 01. 2020 
Políciu sme písomne, doporučeným listom už dňa 
29.11.2019 upozornili na zmeny v organizácii dopravy 
a dopravného značenia vo vybraných lokalitách mesta so 
žiadosťou o vykonávanie kontrol ich dodržiavania. 

Mgr. Jančárová 10.1.2020 Splnené 

6.  Orezať orech za depom, orezať 

stromy oproti Štadlerovi (plocha 

3x6m) zarastá to na chodník 

p. Kamenár 2. 1. 2020 
Orezanie orechu na Trnavskej ceste a stromov oproti 
Štadlerovi bude vykonaný v čase vegetačného obdobia, 
pretože sa nejedná o akútny stav. Orech sa nachádza pri 
Trnavskej ceste, ktorá je málo frekventovaná a ďalšie 
spomenuté stromy neohrozujú ľudí. 

Mgr. Jurčová 10.1.2020 Priebežne 
plnené 

7. Zistiť možnosti čerpania eurofondov 

na spracovanie odpadu na výrobu 

brikiet 

p. Mika (pri 
návrhu VZN 
odpady) 

Viď info dole Ing. Bajtalová 10.1.2020 Splnené 

8. Zvolať pracovné stretnutie 

poslancov k znižovaniu odpadov v 

meste 

p. Krilek Predbežný termín stretnutia 27.2.2020 Ing. Bajtalová, 
Mgr. Jurčová 

10.1.2020 Priebažne 
plnené 

 

K pripomienke č. 7: 

Posielam info k dvom výzvam na spracovanie odpadov....nie je to ale zamerané na papier: 

Výzva č. 1 - Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov - OPKZP-PO1-SC111-2019-58 

Hlavná aktivita:  

 

• Výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej 

stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným 

produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad 

Alebo 

 



• Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s 

výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad19 a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov). 

 

1. Kolo končí – 17.2.2020 
2. Kolo končí – 15.4.2020 

 

• Alokácia na výzvu – 6 mil. EUR 

• 95 % intenzita pomoci 

• Max. a min. výška NFP na projekt NIE JE stanovená 

• Max. dĺžka realizácie – 24 mesiacov 

• VO MUSÍ byť začaté k termínu podania ŽoNFP. Výnimku má zákazka s nízkou hodnotou čo je v prípade tovarov – do 70 tis. EUR bez DPH 
 

Oprávnené výdavky – vybrala som najmä technológie. 

o váha na váženie zmesového KO;  
o stroje a zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO, ktorých výsledným produktom je výlučne upravený, resp. biologicky 

stabilizovaný KO; 
o manipulačná technika na nakladanie so zmesovým KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO (napr. nakladač, 

vysokozdvižný vozík);  
o veľkokapacitné nádoby na dočasné umiestnenie zmesových KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu KO;  
o nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva, bezprostredne súvisiacej s mechanicko-biologickou úpravou zmesových KO. 

 

Výzva č. 2 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - OPKZP-PO1-SC111-2019-56 

Hlavná aktivita: 

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych 

odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov 

so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.  

A to na:  



a) výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO – kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnom 

rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností;  

 

b) iné hnuteľné veci na zhodnocovanie BRKO (napr. drviče a štiepkovače) potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO. Príspevok na obstaranie iných 

hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO je možné poskytnúť len za podmienky, že predmetom projektu bude aj výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich 

zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnym rozkladom. 

 

3. Kolo končí – 29.2.2020 
4. Kolo končí – 30.4.2020 

 

• Alokácia na výzvu – 8 mil. EUR 

• 95 % intenzita pomoci 

• Max. a min. výška NFP na projekt NIE JE stanovená 

• Max. dĺžka realizácie – 24 mesiacov 

• VO MUSÍ byť začaté k termínu podania ŽoNFP. Výnimku má zákazka s nízkou hodnotou čo je v prípade tovarov – do 70 tis. EUR bez DPH 
 

Oprávnené výdavky – vybrala som najmä technológie: 

• váha na váženie zložiek BRKO;  

• drvič BRKO určený na mechanickú úpravu (zmenšenie objemu) BRKO pred jeho zhodnotením;  

• nakladač, prekopávač a ďalšie stroje, prístroje a zariadenia nevyhnutné na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO;  

• hygienizačné jednotky pre kompostárne, alebo iné zariadenia na zhodnocovania BRKO aeróbnym rozkladom; 

• biorezací a sekací voz;  

• zberné nádoby na biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností výlučne v prípade, ak v súčasnosti nie je zabezpečený zber tohto odpadu a 
uvedená skutočnosť bude zo strany žiadateľa dostatočne preukázaná;  

• nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva, bezprostredne súvisiacej so zhodnocovaním BRKO. 
 

 


