
Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 28. 06. 2021 

 Podnet, námet, otázka Autor 

podnetu, 

námetu 

Riešenie Zodpovedný 

zamestnanec 

Termín Údaj 

o splnení, 

nesplnení 

- vypĺňa 

prednosta 

1. Na Gojdičovej ulici je výtlk Miklošová Riešime v rámci terénnych úprav. Realizácia 08-09. Bajtalová   

2. Pán Kotian vyrezal stromy pri 

Štadlerovi, teraz tam len parkujú 

vraky, nemá spraviť náhradnú 

výsadbu? 

Jančár 2 ks smrekov boli vyrúbané pred domom p. Kotiana 

na parcele č. 450, reg. E. Náhradná výsadba (6 ks tují) 

bola navrhnutá na parcele č. 980, reg. C (na ich 

súkromnom pozemku). Doposiaľ nám nezaslal žiadny 

doklad o uskutočnení náhradnej výsadby - bude na to 

upozornený listom. 

Vavrincová   

3.  Štúrova ulica - zelina 

v kvetinovom záhone 

Miklošová Zelina v záhone bola naposledy odstránená 29.6. 

Priestor pravidelne kontrolujeme a zelinu budeme 

odstraňovať. 

Vavrincová   

4. Chýbajú lavičky s operadlom na 

ihrisku Štúrova ulica, na 

doskočisko dať iný povrch, práši 

sa z toho 

Lietavová Lavičky a povrch sú podľa projektovej dokumentácie. 

V priestore sú lavičky s operadlom aj bez operadla. 

Piesok 0-4 je vyhovujúca dopadová plocha pre detské 

ihriská, ktorá bola navrhnutá z dôvodu prírodného 

riešenia a životnosti a lepších vlastností pre 

prehrievanie plochy, vsakovanie vody a hru. 

Bajtalová   

5. Pred Novým pranierom je 

v záhone zelina 

Jančár Úprava záhonov v dlažbe na námestí bola dokončená 

16.7. Záhony sa vyčistili od odpadkov a zeliny. 

Priestor pravidelne kontrolujeme a zelinu budeme 

odstraňovať. 

Vavrincová   

6. Urnový háj – robia sa tam hroby 

nad i pod terén 

Hladký UH-1-7 a UH-1-8 – urnové miesta pod terénom 

vznikli v roku 2013. Obe urnové miesta majú 

rovnakého nájomcu. Pravdepodobne došlo v tom čase 

Jarošková   



k nedostatočnému porozumeniu zo strany nájomcu, 

resp. kamenára, ktorý pomníky osádzal. Od tohto roku 

sú urnové miesta umiestnené nad terénom. V roku 

2022 sa chystáme vybetónovať urnovú sekciu 

podobne, ako je vybetónovaná nová sekcia H. Tak 

predídeme aj rôznym veľkostiam urnových miest a ich 

prípadným umiestnením pod terénom. 

UH pod terénom: 

 

7. Plné smetiaky na tetrapaky, kovy Hladký Kovy aj tetrapaky sa v meste Leopoldov zberajú 

každých 6 týždňov, naši pracovníci dvakrát do týždňa 

upratujú stojiská a odoberajú jednotlivé komodity z 

preplnených smetiakov. Toto je však len dočasné 

riešenie, občania sa predovšetkým musia naučiť tieto 

odpady stláčať, čím by predĺžili dobu naplnenosti 

kontajnerov – plánujeme informačné letáky 

v baneroch v meste a na stojiskách pred bytovkami. 

Vavrincová   

8. Dať na MTK smetiaky  Jančár Rieši Kika B. ale mám info, že smetiaky bude osádzať 

pán Slovák, osadené budú do hodov (osadené 

29.07.2021) 

Vavrincová   



9. pán Lesaj na Murgašovej má 

pred domom skladisko – 

havarované auto 

Kamenár Vykonaná obhliadka uvedeného miesta pred 
nehnuteľnosťou p.Lesaja. Potvrdený vrak vozidla škoda 
Oktavia. Miesto aj vrak zdokumentované .Následne bude 
na polícii podľa VIN čísla dožiadaný majiteľ, ktorého 
budeme kontaktovať. Poprípade ďalší postup podľa 
situácie. Postup podľa zákona o cestnej premávke č. 
8/2009 Z.z  

 

Miklovič   

10. Orezať suché stromy na 

Prechodnom  

Kamenár Orezy stromov a kríkov sú potrebné urobiť v celom 

meste. Na základe požiadaviek od občanov a z 

obhliadok mesta budeme v pravidelných intervaloch 

(jeden deň do týždňa) orezávať vegetáciu po 

jednotlivých uliciach. Orezy začneme vykonávať od 

32. týždňa. 

Vavrincová   

 


