
Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 12. 12. 2022 

 Podnet, námet, otázka Autor 

podnetu, 

námetu 

Riešenie Zodpovedný 

zamestnanec 

Termín Údaj 

o splnení, 

nesplnení  

1. Zvážiť viac bankomatov v meste, 

pridať na stanicu i bankomat inej 

banky, osloviť VÚB – často nie 

je dostatok hotovosti v 

bankomate 

Brodek 13.12.2022 bol nahlásený častý nedostatok hotovosti 

v bankomate VUB cez elektronický formulár. 

Bankomat bol následne preverený, bol plne funkčný. 

Dotácie bankomatov prebiehajú v réžií externej 

spoločnosti, o požiadavke boli VUBkou informovaní. 

 

prednostka 6.1.2023  

2. Zvážiť možnosť servera, kde by 

boli materiály pre poslancov 

Brodek Problém s nedoručením písomného materiálu, ktorý 

nastal, bude pravdepodobne vyriešený pridelením 

poslaneckých e-mailových adries v tvare 

meno.priezvisko@leopoldov.sk  

Možnosť zriadenia úložiska, na ktoré by boli písomné 

materiály, určené na rokovanie MZ, zasielané, bude 

zvážená s IT technikom mesta.  

prednostka 6.1.2023  

3.  pripraviť na stavebnú komisiu 

ako vyriešiť problém pri MŠ, dať 

na 2 parkovacie miesta zákaz 

parkovania 

Lietavová Pripravený podklad pre stavebnú komisiu. Hlbocká 6.1.2023  

4. kompostéry na cintorín Hladký Kompostéry budú osadené Bajtalová 6.1.2023  

5. dať na cintorín kontajnery na 

sklo 

Hladký Podnet v riešení so spoločnosťou Natur-pack, a.s., 

ktorý nám odsúhlasujú počet 1100 l kontajnerov 

v meste. 

Bachňáková 6.1.2023  

6. stromček pri kostole ozdobiť na 

budúci rok  

Kamenár Poznačené. Bachňáková 6.1.2023  

7. orezať tuje pri Piovarčiových 

a strom u p. Piovarčiho 

Kamenár Orez bude vykonaný v 4.týždni Bajtalová 6.1.2023  

8. Doplniť zápisnice na web Pelzlová Zápisnice budú doplnené Sawicka 6.1.2023  

mailto:meno.priezvisko@leopoldov.sk


9. Nadjazd nad železnicou - 

zrkadielko 

Mika 0doslaná žiadosť správcovi cesty o opätovné osadenie 

dopravného zariadenia. 

Hlbocká 6.1.2023  

10. Pred ZŠ parkuje jeden rodič 

a vykladá dieťa tesne pred 

vchodom, pripraviť na stavebnú 

komisiu požiadavku na osadenie 

stĺpikov 

Pelzlová Pripravený podklad pre stavebnú komisiu Hlbocká 6.1.2023  

11. Pripraviť zmenu VZN 

o ochrannom pásme cintorína 

Na základe 

schválenej 

zmeny ÚPN 

Návrh VZN je predložený na zastupiteľstvo konané 

dňa 30. 01. 2023. 

Jančárová 

Jarošková 

13.1.2023  

 

 


