
Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 27. 03. 2017 

 

 Podnet, námet, otázka Autor podnetu, 
námetu 

Riešenie Zodpovedný 
zamestnanec 

Termín 

1. Parkovanie Nádražná a Gojdičova  - 

parkujú tam nákladné autá  

obojsmerne 

Občan Keď zriadime nové parkovisko pri trati, situácia sa zlepší. Pokiaľ polícia 
(majú pri staničnej budove svoje sídlo, takže denne túto situáciu vidia) 
nepodnikne aktívne kroky prípadnými postihmi vodičov, tak v skoršom 
období zrejme k zlepšeniu tejto situácie nedôjde.  

Mgr. Janka 
Jančárová 

12.4.2017 

2. Mestský rozhlas – neopakuje sa 

hlásenie 

Občan  Od 28.3.2017 opakujem. Ingrid Vidová 12.4.2017 

3. Nádražná – pozemok za 

administratívnou budovou ŹSR 

(bývalé ihrisko) – prerobiť na ihrisko 

alebo zriadiť tam outdorove ihrisko 

Občan Pozemok patrí Železniciam Slovenskej republiky. Ak by bola vôľa na 

odkúpenie daného pozemku zo strany Mestského zastupiteľstva 

môžem napísať žiadosť na železnice. 

Ing. Zuzana 

Pelzlová 

12.4.2017 

4.  Nádražná ulica: 

- Záhradky – čo s nimi 

- bazén – treba oplotiť 

Občan Mesto Leopoldov zaslalo žiadosť 18.01.2017 na ŽSR, kde sme ich 

požiadali, aby sa pozemok kde sa bazén nachádza oplotili. Nedostali 

sme ich od nich zatiaľ žiadnu odpoveď.   

Ing. Zuzana 

Pelzlová 

Ing. Silvia Grossová 

12.4.2017 

5. Nafukovacia hala – aká je 

predpokladaná životnosť a čo s tým 

pozemkom ďalej 

Občan  V tomto roku plánujeme vymeniť UV foliu na nafukovacej hale. 

Životnosť UV folie je 7 rokov, tak predpokladáme ešte životnosť 

nafukovacej haly min. 7 rokov. 

Ing. Zuzana 

Pelzlová 

14.4.2017 

6. Cesta na prechodné od Šulekova – 

je rozbitá – čo s tým? 

Občan  Cesta je zahrnutá v projekte na Cyklotrasy, avšak táto časť smerom na 

Hlohovec nebude zahrnutá do žiadosti o NFP v tomto toku. 

Ing. Zuzana 

Pelzlová 

14.4.2017 

7. Studne pri činžiakoch – 

vybudovanie studní pri činžiakoch 

na polievanie zelene okolo 

činžiakov 

Občan Vybudovanie studne je finančne veľmi náročné. Príklad: v minulom 

roku sme budovali jednu studňu pre závlahy v parku (za starou školou) 

približne 2200,- € (vŕtanie, odpieskovanie, čerpacia skúška, 

schvaľovací proces vodného zdroja, čerpadlo ...). V meste máme viac 

bytových domov, takže neviem posúdiť pri, ktoré by mali byť studne 

budované. Mesto Leopoldov nerobí v okolí týchto domov také 

výsadby, ktoré je potrebné vo veľkom množstve zavlažovať. Nemám 

vedomosť kde by boli v mestách budované studne na polievanie.   

Mgr. Silvia 

Grossová 

14.4.2017 

8. V časopise Leopoldov predstaviť Občan  Doc. PhDr. Juraj  



všetky združenia Hladký, PhD 

9. Prechod pre chodcov pri Kine Občan V ktorom mieste?  resp. odkiaľ kam? Z chodníka na chodník, ktorý sme 
tam zriadili po strane kina smerom do centra? Tam by však potom 
vychádzali dva prechody, ďalší tretí pred vstupom do Strečanského 
ulice a ďalší štvrtý do krátkej slepej Strečanského ulice.  

Mgr. Janka 

Jančárová 

14.4.2017 

10. Otváracie hodiny pošty – čo s tým? Občan Otváracie hodiny pošty sú denne od 8:00 do 16:00 v stredu do 17:00 

bez obednej prestávky. Otváracie hodiny sa menili minulý rok kedy sa 

rušila obedná prestávka a predlžovala sa otváracia doba. Mesto 

neeviduje žiadne podnety od občanov na potrebu úpravy alebo 

predĺženia otváracích hodín pošty.   

Marieta Patajová 14.4.2017 

11. Parkovacie miesta na uliciach Dlhá, 

Záhradnícka..., parkovanie na 

verejných priestranstvách 

JUDr. Milan 

Gavorník 

Autami naozaj parkujú obyvatelia mesta priamo na ceste pri domoch, 

dokonca obojstranne. Nedbajú na to, že tým znemožňujú ich 

prejazdnosť.   Je to napr. tým, že 

-  ľudia sú pohodlní, nechávajú autá vonku, aj keď majú často 

v dvoroch alebo vo vjazdoch parkovacie možnosti, resp. garáž.  

-  v domoch sú aj 2-3 autá (rodičov, detí, ...) a garáž majú len 

jednu, takže nemajú inú možnosť 

- niektoré rodinné domy nemajú možnosť parkovania na 

svojom pozemku vôbec  

- ..... dôvodov je veľa. 

Tento problém určite nie je iba problémom Dlhej a Záhradníckej ulice, 

ale všetkých ulíc v meste s obojstrannou uličnou zástavbou a ukazuje 

sa žiaľ ako dlhodobý. Návrhy na zlepšenie určite uvítame a v rámci 

finančných možností i zrealizujeme. 

Mgr. Janka 

Jančárová 

14.4.2017 

12.  Ul. Hurbanova – Púš – odstrániť 

vraky z verejného priestranstva 

JUDr. Milan 

Gavorník 

Už v minulosti sme vyzývali pána Puša na odstránenie a neurobil tak. 

Opätovne napíšeme výzvu., ale vlastníkom nehnuteľnosti sú manželia 

Holanoví z Gicmanovej ul. č. 7.  

Ing. Silvia Grossová 14.4.2017 

13.  Zvýrazniť prechody pre chodcov, aj 

farebne 

Ing. Arch. Matej 

Jančár 

Nemáme v rozpočte  finančné prostriedky na všetky zámery, ktoré sa 

ukazujú ako potrebné na zlepšenie dopravnej situácie v meste 

a ochranu chodcov v cestnej premávke. Určite  bude potrebné prvok v 

rozpočte navýšiť. Keď budeme mať nový, zaktualizovaný pasport 

riešenia dopravy v meste a bude odsúhlasený ODI PZ Trnava so 

Mgr. Janka 

Jančárová 

14.4.2017 



všetkými potrebami a požiadavkami ktoré máme, potom vyčíslime 

potrebu financií na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich 

s realizáciou príslušných opatrení v teréne.  

14. Pred vchodom do kostola je 

vpadnutá dlažobná kocka  

Ing. Arch. Matej 

Jančár 

 Mgr. Janka 

Jančárová 

14.4.2017 

15. Cesta na cintorín je celá od štrku Ing. Arch. Matej 

Jančár 

Niekedy je a niekedy nie je. Závisí to od disciplíny vodičov, ktorí cestu 

používajú - či jazdia primerane, alebo rýchlo a potom nezvládajú 

riadenie auta. Naši pracovníci keď čistia cintorín, priebežne kontrolujú 

aj stav cesty a vykonávajú jej údržbu.      

Mgr. Janka 

Jančárová 

Ing. Silvia Grossová 

14.4.2017 

16. Ulica medzi žandárskymi bytovkami 

– spraviť jednosmerku 

Ing. Arch. Matej 

Jančár 

 Mgr. Janka 

Jančárová 

14.4.2017 

17.  Nová web stránka – kedy bude 

spustená? 

Ing. Arch. Matej 

Jančár 

Do konca apríla by malo prebehnúť školenie na obsluhu web stránky. 

Do mesiaca od školenia plánujeme naplniť a preklopiť stránku. 

Ing. Zuzana 

Pelzlová 

14.4.2017 

18.  MTK – je tam veľa nedorobkov – 

bolo už všetko zaplatené? 

Stanislav 

Piovarči 

Nie, dodatkom k zmluve sme zadržali spoločnosti DAG Slovakia a.s., 

Prešov 7 000 € na odstránenie vád a nedorobkov stavby s tým, že ich 

odstránia po zimnom období, lebo v zime sa napr. vady na fasáde, na 

vonkajšom obklade sokla, terénne úpravy medzi budovou 

a nafukovacou halou, ... nedali robiť. 

Firma práve začala riešiť  napr. odstránenie vád na  vonkajšej fasáde, 

nakoľko počasie je už vyhovujúce.  

Mgr. Janka 

Jančárová 

14.4.2017 

19.  Parkovisko pri cintoríne – treba ho 

dokončiť 

Stanislav 

Piovarči 

Parkovisko z polovegetačných tvárnic  bolo vyčistené od zeliny 

a náletov a po zriadení nového povrchu cesty bol zároveň výškovo 

upravený jeho styk s komunikáciou na zabezpečenie plynulého 

vchádzania a vychádzania aut. Neviem, čo ešte by na ňom bolo treba 

dokončiť. Ak je však ešte niečo treba urobiť, budeme sa tým zaoberať 

aby sme to vyriešili. 

Mgr. Janka 

Jančárová 

14.4.2017 

20.  Cesta na štrkovku – celá cesta je 

zasypaná neporiadkom 

Stanislav 

Piovarči  

Navrhujem aby si majitelia chát na Štrkovke zorganizovali brigádu 

v spolupráci s mestom a spoločne sa cesta upratala. Oslovili sme pána 

Osvalda a nevedel sa vyjadriť, či budú ochotní zorganizovať 

upratovanie. Mesto Leopoldov osloví aj iné občianske združenia, ktoré 

by sa mohli zapojiť do upratovania.  

Ing. Silvia Grossová 14.4.2017 



21. Parkovanie pred štadiónom – zákaz 

státia vedľa parkovacieho miesta 

pre vozíčkarov 

Ing. Arch. Matej 

Jančár 

Ak je to užitočné, môžeme požiadavku zahrnúť do nového pasportu 

dopravy, ktorý som už viackrát spomínala.  

Mgr. Janka 

Jančárová 

14.4.2017 

22.  Haldy letákov – železničná zástavka 

pri cintoríne 

Doc. PhDr. Juraj 

Hladký, PhD. 

Upratané v 14. týždni.  Ing. Silvia Grossová 14.4.2017 

23.  Nemeria merač rýchlosti pri ZŠ Doc. PhDr. Juraj 

Hladký, PhD. 

Merač rýchlosti už je v poriadku – dnes (29. 03. 2017) vymenili batériu 

(hlásila som im to cca pred týždňom).  

Mgr. Janka 

Jančárová 

14.4.2017 

24. Preveriť, kto má zabezpečiť pohreb 

odsúdeného  

JUDr. Milan 

Gavorník 

Pohreb odsúdeného môže zabezpečiť jeho rodina alebo obec v ktorej 

má trvalý pobyt, ale ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí 

pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní 

od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k 

úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v 

ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. (§ 30, ods. 2  

Zákona 131/2010 o pohrebníctve) 

Mgr. Naďa 

Adamkovičová 

14.4.2017 

25.  Čo všetko sa platilo za pohreb 

odsúdeného p. Kučeru v roku 2015 

JUDr. Milan 

Gavorník 

Fa č.2015001 bola vystavená na základe objednávky č.68/2015. 

Fa č.2015001, dodávateľ Anton Adamkovič, Hviezdoslavova 21, 

Červeník. Uhradená bola rakva vo výške 133,30, prevoz zosnulého 

87,50, manipulácia so zosnulým 30,-, kremácia zosnulého 161,67. 

Spolu 412,47 + 20% DPH t.j. 82,49 = 494,96 €    

Alena Molnárová 14.4.2017 

 


