Zápisnica
z riadneho zasadnutia

KVaŽP, konaného dňa 22. 05. 2015 v budove Mestského

úradu

v Leopoldove
Prítomní:
Ing. Róbert Gergič - ospravedlnil sa
JUDr. Milan Gavorník
Stanislav Piovarči
Ing. arch. Matej Jančár
Ing. arch. Ondrej Marko
Mgr. Jana Jančárová
Mgr. Viera Lietavová

1. Cintorín Leopoldov - súčasný stav + návrh riešenia: Ing. arch. Ondrej Marko predložil návrh
konceptu riešenia na usporiadanie cintorína a na zosúladenie a doplnenie o prvky drobnej
architektúry - komisia odporúča odprezentovať návrh riešenia na zasadnutí MZ.
2. Tabuľky na označenie pamiatok: Ing. arch. Ondrej Marko predložil návrh konceptu riešenia.
Komisia odporúča odprezentovať návrh riešenia na zasadnutí MZ.
3. Projektová dokumentácia na nový mestský úrad + rekonštrukciu starého MsÚ na knižnicu + okolie:
Komisia bola oboznámená s návrhom zmien a úprav navrhnutého riešenia od spracovateľa PD.
Vyjadrenie: So zmenami riešenia podľa predloženého situačného nákresu komisia súhlasí,
s nasledovnými pripomienkami:
myšlienku skoseného vstupu navrhujeme pre jeho zaujímavosť zachovať, ale uhol skosenia
nemusí byť zachovaný, aby sa vstupná hala rozšírila;
odporúčame ponechať prirodzené osvetlenie svadobnej miestnosti - aby zostal zachovaný
moment, že pri vstupe do MSU bude vidieť interiér svadobnej miestnosti.
4. Bytový dom 55 b. j. - 4 NP tvorenie plesní a zatekanie (Vchod D byt Č. 8 Peter Ščasný; Vchod F-byt Č. 6 Ladislav Gabrhel; vchod Echodba) - bolo vykonané odborné posúdenie s predbežným
úhrnným stanoviskom a návrhom riešenia v dvoch alternatívach - komisia odporúča vypracovať
návrh riešenia na odstránenie zistených závad (prvá alternatíva) + rozpočet a výkaz výmer na
oceneme.
5. Rekonštrukcia hlavnej budovy MTK TJ - komisia bola oboznámená s projektovou dokumentáciou
rekonštrukcie budovy v dvoch etapách. Stanovisko Ing. arch. Ondreja Marku a Ing. arch. Mateja
Jančára k architektonickému výrazu budúcej budovy bude odprezentované na zasadnutí MZ.
6. Rôzne: Zateká do budovy vo vlastníctve mesta, ktorá je prenajatá p. Snopkovej (chovateľské
potreby) na Námestí sv. Ignáca. (JUDr. Milan Gavorník)

Zapísala: Mgr. Jana Jančárová
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