Kontrola prijatých uznesení
z 2. riadneho MZ v Leopoldove zo dňa 16.01.2015 - vyhodnotenie.

A/2/2015 MZ berie na vedomie
4/

Predlženie nájomnej zmluvy s nájomníčkou pani Renátou Foltánovou na 2-izbový nájomný
byt č. 1 na Gojdičovej ul. č. 1141/15C v Leopoldove, od 1. 2. 2015 na 3 roky s možnosťou
ďalšieho predlženia.
~

Dodatok predlženia NZ s nájomníčkou pani Renátou Foltánovou na 2-izbový nájomný byt č. 1
na Gojdičovej ul. č. 1141/15C v Leopoldove, od 1. 2. 2015 na 3 roky s možnosťou ďalšieho
predlženia bol vypracovaný a podpísaný.

C/2/2015 MZ schvaľuje
6/

a) Predloženie žiadosti o NFP s názvom "Základná sanácia cestného mosta na TrulaskachLeopoldov"
- s výškou celkových výdavkov na projekt 79.559,- EUR s DPH,
- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 79.559,- EUR s DPH,
- s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom 5 %, to je 3.978,-EUR s DPH,
- s požadovanou výškou dotácie 75.581,- EUR s DPH.
b) Spôsob spolufinancovania projektu - vlastné zdroje (z rozpočtu mesta).
~

Predloženie žiadosti o NFP /nenávratný finančný príspevok!
s názvom "Základná sanacia
cestného mosta na TrulaskachLeopoldov" na Ministerstvo Kultúry bola podaná dňa
16.01.2015. Čakáme na rozhodnutie o schválení NFP, ktoré by malo byť rozhodnuté do konca
apríla 2015.

Opätovne prehodnotiť po doručení rozhodnutia o NFP .
7/

Odvolanie
člena
Kavuliakovú.

rady

školy

pri Základnej škole v Leopoldove

- Mgr. Teréziu

~

Na základe výpisu MZ zo dňa 16.01.2015 bolo dňa 20.01.2015 ZŠ Leopoldov zaslané odvolanie
člena rady školy - Mgr. Teréziu Kavuliakovú.
8/

Odvolanie členov rady školy pri Materskej škole v Leopoldove - Mgr. Róberta Levčíka
a Gustáva Zennera.
~

Na základe výpisu MZ zo dňa 16.01.2015 bolo dňa 20.01.2015 MŠ Leopoldov zaslané odvolanie
členov rady - Mgr. Róberta Levčíka a Gustáva Zennera.
9/

Delegovanie zástupcu zriaďovateľa školy do rady školy pri Základnej škole v Leopoldove
- doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD.

~

Na základe VYPI su MZ zo dňa 16.01.2015 bolo dňa 20.01.2015 ZŠ Leopoldov zaslané
delegovanie zástupcu zriaďovateľa školy do rady školy pri Základnej škole v Leopoldove - doc.
PhDr. Miroslava Karabu, PhD.
10/
Delegovanie zástupcu zriaďovateľa školy do rady školy pri Materskej škole v Leopoldove
- Mgr. Jozefa Krileka a Mgr., Mgr. Art. Lenku Slovákovú.
~

Na základe vypisu MZ zo dňa 16.01.2015 bolo dňa 20.01.2015 MŠ Leopoldov zaslané
delegovanie zástupcu zriaďovateľa školy do rady školy pri Materskej škole v Leopoldove - Mgr.
Jozefa Krileka a Mgr., Mgr. Art. Lenku Slovákovú.
11/

Stanovisko k správe o hodnotení "ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov Nitra - Šurany" nasledovne:
- vjazd do ZŠT Leopoldov pre rýchlosť V=60 km/h, pričom nedochádza k opusteniu
jestvujúceho železničného telesa a nedochádza k žiadnym záberom, ani zásahom do
staničného zabezpečovacieho zariadenia,
- mesto Leopoldov nesúhlasí so žiadnymi inými variantmi vjazdu do železničnej stanice
Leopoldov, ktoré by mali za následok asanácie kina, rodinných domov a záberu pôdy,
- ponechanie úrovňových priecestí v km 27,077 26,734 a 25,983 bez vybudovania
mimoúrovňových krížení s traťou, s úpravou na zabezpečovací priecestný systém III.
kategórie, zároveň požadujeme vybudovanie chodníkov cez všetky priecestia,
- pri výstavbe uprednostniť PHS s nízkou výškou umiestnené čo najbližšie k osi koľaje
namiesto PHS s výškou 2 m, ako doplnenie alebo alternatívu požadujeme osadiť
vodorovné hlukové absorbéry medzi koľajnice,
- realizáciu prác na úseku Leopoldov - Hlohovec požadujeme s čo najkratším vylúčením
železničnej dopravy vzhľadom na katastrofálnu dopravnú situáciu na úseku cesty II/513
Leopoldov - Hlohovec (najmä smer Nitra),
- premiestnenie zastávky Leopoldov zastávka k železničnému priecestiu v km 26,734
z dôvodu lepšej dostupnosti a využiteľnosti zastávky obyvateľmi mesta Leopoldov.
Odporúča:
- vybudovať preložku trate s opustením súčasného telesa cca v km 25,4 s priamym
pokračovaním a vedením trate poza miestny cintorín, severný okraj Leopoldova
s napojením na ŽST Leopoldov v mieste vchodových návestidiel ŽST Leopoldov zo
smeru Veľké Kostoľany. Na navrhovanej preložke požadujeme vybudovať úrovňové
priecestie na účelovej komunikácii k rekreačnej oblasti pri rieke Váh (ide o presun
súčasného priecestia v km 25,983) a cestný nadjazd cesty III/5132 (ide o presun kríženia
z km 27,077). Navrhovaná alternatíva by presunula železničnú trať za obytnú zónu
s veľkou hustotou obyvateľstva, čím by sa zvýšila kvalita životného prostredia občanov
dotknutej obytnej zóny a zároveň by mohla byt' dosiahnutá navrhovaná traťová rýchlosť
120 km/h až do ŽST Leopoldov. (vid'. náčrt v prílohe - čierna - súčasná trať, zelená navrhovaná preložka trate, modrá - napojenie železničnej vlečky ÚTOS a ÚVV
v Leopoldove, červená preložená zastávka, Leopoldov zastávka).
~

Stanovisko k správe o hodnotení "ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra Šurany" bolo na MŽP zaslané dňa 16.01.2015 , pod č. LE01170/5512015 a Záznam z verejného
prerokovania bolo na MŽP zaslané dňa 23.01.2015 , pod č. LEO/287/5512015.

V Leopoldove, dňa 23.02.2015
Vypracovala: Ing. Trnková MZ dňa 23.02.2015
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