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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby 
a životného prostredia, konaného dňa 20. 02. 2017 v budove Mestského úradu v Leopoldove

Prítomní:
Ing. Róbert Gergič - ospravedlnil sa
JUDr. Milan Gavorník
Ing. árch. Matej Jančár
Stanislav Piovarči
Ing. árch. Ondrej Marko
Mgr. Jana Jančárová

1. Súťaž návrhov „Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove“ -  Ing. árch. Ondrej Marko 
informoval komisiu o organizačných podrobnostiach pripravovanej súťaže. Predpokladané termíny: 
vyhlásenie 1. 03. 2017; odovzdávanie návrhov 17. 05. 2017; vyhodnotenie návrhov a oznámenie 
výsledkov 2. 06. 2017. Predpokladaný investičný náklad na stavbu 1,2 mil. €. Súťažné podmienky 
sú súčasťou materiálu na MZ. Komisia zobrala informácie na vedomie.

2. Zateplenie objektu Základnej školy (stará časť) -  súťaž bola zverejnená vo Vestníku verejného 
obstarávania, otváranie časti ponúk „Ostatné“ bude 17. 03. 2017 o 10,00 hod. Ďalšie zasadnutia nie 
sú ešte známe, budú určené podľa potreby, za dodržania súladu so zákonom o verejnom 
obstarávaní.

3. Rozšírenie chladiacich veží v spoločnosti MEROCO, a.s., Leopoldov -  jedná sa o rozšírenie 
chladiaceho výkonu stávajúcich chladiacich veží priamo v areáli spoločnosti. Chladiace zariadenie 
zabezpečí chladenie procesných kvapalín chladiacou vodou, ktorá je následne ochladzovaná 
prostredníctvom mokrých atmosférických chladičov priemyselnej vody. Chladiace veže budú 
pripojené na existujúci rozvod chladiacej vody. Podľa technickej správy k projektu prevádzka 
chladiaceho zariadenia nemá vplyv z hľadiska znečisťovania ovzdušia a nezvýši hlučnosť 
prevádzky ako celku. Komisia nemá námietky, odporúča vydať kladné stanovisko.

4. SMF Marko -  Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie a stanoviska k investičnému 
zámeru -  komisia nemá proti zámeru námietky, areál sa nachádza v časti C1 -  Plochy a bloky 
areálov a zariadení výrobno-obslužnej podnikateľskej zóny a v časti C2 -  Plochy a bloky 
priemyselnej výroby, výrobných služieb a stavebnej výroby. Výhľadovo lokalitu kríži obslužná 
komunikácia, ktorú navrhujeme pri najbližšej zmene územného plánu zrušiť a dopravné riešenie 
v lokalite prehodnotiť.

5. Informácia o témach, ktoré budú v programe na zasadnutí MZ:

Príspevok centru voľného času na žiakov z mesta Leopoldov 
Zásady vyhlasovania mestského rozhlasu Mesta Leopoldov 

- Navýšenie fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytoch vo vlastníctve Mesta 
Leopoldov
Vyhodnotenie grantovej pomoci mesta, prerokovanie nových žiadostí 
Úprava rozpočtu



Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2017 
Smernica o postupe vymáhania pohľadávok 
Predaj majetku mesta -  žiadosť p. Pekaroviča 

Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť.

6. Sociálny taxík -  informácie S. Piovarčiho a JUDr. M. Gavorníka k téme. S oporou o reálne 
skúsenosti iných, ktorí službu poskytujú, je potrebné poskytovanie uvedenej služby dôsledne 
zvážiť (pozitíva/negatíva/riziká).

7. Informácia JUDr. M. Gavorníka o možnosti získania finančných prostriedkov na stavbu požiarnej 
zbrojnice (predpokladaný náklad stavby bez našich skladových priestorov, terénov a oplotenia je 
cca 84 000 €) + auta od ministerstva vnútra a reálnej šance na získanie cca 30 -  50 tis. EUR.

8. Rôzne -  tabuľky k pamiatkam zostali nečitateľné (možno vplyvom zasoľovania a zimnej údržby). 
Je potrebné osloviť výrobcu akým spôsobom je vhodné ich vyčistiť.

Zapísala: Mgr. Jana Jančárová
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