
Vážená pani primátorka,važ. poslankyne, váž poslanci. Nechcem aby ste dvíhali ruky, ako ste 

dvíhali keď sa navrhovalo v minulosti odvodnenie námestia, ktoré sa prerábalo 3 krát do 

terajšej podoby. Alebo 2 metre široký asi zelený pás na ceste do Hlohovca, v ktorom je 50 cm 

živý plot a pre chodník zostalo na niektorých miestach 50 cm. Nechcem teraz vedieť, kto 

zahlasoval za tento pás na niektorých miestach sklonený pod 45° uhlom a dať tkaninu 

posypanú mulčovacou kôrou. Mulčovacia kôra je svojím spôsobom drevo. Čo spravý drevo 

pri daždi ? Voda ho splaví . Ale o to asi išlo, aby sa nevedelo koľko sa jej kúpilo. Chcem aby 

ste zahlasovali a dvihli ruky  za moje návrhy, ktoré nie sú pre mňa, ale pre obyvateľov 

Leopoldova. Po mojom odchode môžete pouvažovať o čo mi ide. Pôjdem s požiadavkami nie 

podľa dôležitosti.  

 1. Pokiaľ je vôľa vedúceho podniku na rohu Nádražnéj odpredať mestu kúsok pozemku. 

Tento rýchlo kúpte ,aby sa chodník dostal do bezpečnej vzdialenosti od cesty a tento dostal 

riadny povrch, zo zámkovej dlažby. Mamičky s kočiarmi a rad ďalších Vám zaďakujú. 

Naposledy tam bol, čo mi 

povedal vedúci tejto firmy, primátor M.Gavorník asi s R. Holkovičom pred 7-8 rokmi. Veľmi 

smutné. 

Z prehľadnela  by sa zákruta, ktorá by sa potom mohla aj rozšíriť. Nehôd tam už bolo viac než 

dosť. 

Neviem načo ešte čakať. 

 2.Dokončiť obrubníky pred činžiakom po pravej strane cesty k stanici. Že vraj nezostali 

peniaze.  

Odvtedy sa spravil chodník na trolasky, na tento obrubník  sa asi zabudlo. 

 3.Požiadať podnik „Meroco“ aby zabránil úniku 

zápachu z ich podniku. Zistil som, že to nevadí len 

obyvateľom Nádražnej, ale zápach je cítiť až na kopaniciach  a v priľahlých uliciach od 

činžiakov 

až po námestie. Nechcite vedieť, čo hovoria cestujúci  vo vlaku pri prechode cez Leopoldov. 

 4.Požiadať podnik „Enviral“ o zabránenie šíreniu hluku od ventilátorov, kompresorov , 

čerpadiel, chladiacich zariadení. 

Výrobné haly sú permanentne pootvárané, čo umožňuje  šíreniu hluku 24 hod denne. Hluk 

sa prejavuje najmä v noci  a pri severnom vetre. Je to to isté, ako keby sme bývali pri diaľnici 

ba aj horšie. 



 5. Prečistenie trativodu na Nádražnej. Pani primátorka ma odporučila na správu ciest. Na 

správe ciest sa ma spýtali, kde na to prišla, že to je v ich kompetencii. Tomuto hovorím 

pingpong. K tomuto bodu prikladám fotografie. 

 6.Rozhlasové reproduktory na Nádražnéj. Ak boli  niektoré vymenené, tak starý za starý. 

Nové sú osadené na novom chodníku na trolasky. Posluch  nám znemožňujú  vlaky, 

autobusy, množstvo aut, ktoré sa po celý deň valia na stanicu a z nej. Ďalej nakladanie 

vagónov kovošrotmy z Leopoldova aj z Hlohovca. Nakladajú od 7:00 do 16:00 hod. Každý 

deň, ba mnohokrát aj v sobotu, hrmot od rána do večera. 

 7. A preto, presunúť nakládku  kovošrotu do iných priestorov  žel. stanice. ( Foto prikladám). 

 8. Osadiť pred žel. stanicu panel s plánom (mapou) Leopoldova. Taký panel , aký je v parku 

na námestí.  Je tam dostatočné svetlo, zelený pás ba aj kamery. Taktiež  Vám veľa ľudí 

zaďakuje. 

 9. Javisko v spolkovej záhrade. Zastrešenie je vrcholne nevzhľadné, je malé a nezabezpečuje 

pred dažďom ochranu  prenosovej techniky učinkujúcich. Niektorý umelci na takom javisku 

vystupovať nechcú. Keď sa dá zložiť a rozobrať javisko v parku, tak také niečo sa dá natrvalo 

zložiť aj v spolkovéj.  Myslím, konštrukciu na zavesenie svetelných efektov . Vzorku si môžete 

pozrieť v J.Bohuniciach. Neviem ako vyzerá miestnosť, kde nacvičuje nejaká kapela. O tej sa 

nezmieňujem. Dúfam, že ste si stíhali  zapisovať nie len moje požiadavky a dúfam, že sa 

dožijem ich splnenia. 

Pouvažujte po mojom odchode z tohto zasadnutia, pre koho tieto  požiadavky chcem. Teraz, 

po mojom odchode môžete dvihnúť ruky a zahlasovať  za ne. Nemusíte mať obavy, že Vás 

bude niekto kritizovať za Vašu činnosť ako poslancov. Odstrániť minulosť  sa ale nedá. 

Raz som povedal: „Dajte pozor, po Leopoldove 

chodia  ľudia, ktorý vidia, počujú a rozmýšľajú. 

 Ďakujem za pozornosť.   Dovidenia. 

 

  


