
Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 27. 02. 2017 

 

 Podnet, námet, otázka Autor podnetu, 
námetu 

Riešenie Zodpovedný 
zamestnanec 

Termín 

1. Preukázateľnosť odvádzania 

splaškovej vody, aký zákon o tom 

hovorí, ako by sme ľudí mohli 

motivovať, resp. donútiť pripojiť sa 

na kanalizáciu.  

p. Gavorník Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach, § 23 ods. 2 Vlastník stavby alebo vlastník 
pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú 
odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky 
týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu 
a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v 
obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a 
vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného 
orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými 
vodami. 
V zmysle daného zákona sa priestupku dopustí vlastník stavby alebo 
vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu 
alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní  technické podmienky 
týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu 
a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak 
v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná 
kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá 
povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania 
s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2. 
Za porušenie daného ustanovenia okresný úrad uloží pokutu od 16 do 
331 eur.  
Pripravujeme VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp v súlade so 
zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách. Toto VZN bude upravovať okrem povinnosti pripojenia 
sa na verejnú kanalizáciu, aj kontrola dodržiavania VZN, postup pri 
nedodržiavaní príslušných ustanovení a sankcie za porušovanie VZN.  
 

Ing. Silvia Grossová 13.3.2017 

2. Osadenie značky „zákaz zastavenia“ 

pri činžiaku na zákrute medzi ŽSR 

p. Krilek V súvislosti s potrebou zmeny organizácie dopravy a niektorých 

dopravných situácií v meste bude prehodnotený terajší pasport 

Mgr. Janka 

Jančárová 

13.3.2017 



v smere po potraviny na Štúrovej 

ulici 

miestnych  komunikácií a organizácie dopravy v meste. Môžeme dať 

do  návrhu riešenia aj tento úsek. Nový pasport bude platiť vtedy, ak 

sa nám vráti odsúhlasený ODI PZ, Starohájska 3, Trnava. Potom 

budeme môcť uviesť do reality zmeny, ktoré v ňom budú zabudované. 

 

Nový stav: Ján Porkert zo spoločnosti Signatech prevzal podklady 

s požiadavkami na zmeny organizácie dopravy v meste.   

3. Nečitateľné tabuľky pri pamiatkach p. Jančár  Tabuľky na mostíku a v parku sú zájdené po zimnom období, po 

jednoduchom vyčistení  budú opäť čitateľné. Zabezpečíme to našimi 

pracovníkmi, ktorý v meste vykonávajú čistenie verejných 

priestranstiev. 

Nový stav: tabuľky boli vyčistené a aj v budúcnosti budú priebežne 

čistené. 

Mgr. Janka 

Jančárová 

13.3.2017 

4.  Retardér na Gucmanovej – oprava p. Jančár  Oprava všetkých cestných retardérov v meste bola objednaná ešte 

koncom minulého roka, avšak pracovníci prišli neskoro, stihli opraviť 

a doplniť značky a táto práca už zostala nevykonaná. Prídu 8. 3. 2017 

a všetko čo nestihli v zmysle uvedenej objednávky ako aj nové 

požiadavky, ktoré potrebujeme zabezpečiť  budú vykonané. 

 

Nový stav: Bola urobená oprava dopravných značiek, oprava 

montovaných cestných spomaľovačov dopravy, a tiež urobené 

značenie na spomaľovače z dlažby pri ZŠ a pri p. Štibravom výraznými 

žltými trojuholníkmi na šikmých stenách. 

Mgr. Janka 

Jančárová 

13.3.2017 

5. Retardér pri ZŠ – namaľovať na žlto p. Zlámala Viď bod 4 – práce budú vykonané 8. 3. 2017 ak bude vhodné počasie 

(nesmie byť daždivo) 

 

Nový stav: práce boli urobené – viď bod 4  

Mgr. Janka 

Jančárová 

13.3.2017 

6. Chodník pri stolnotenisovej hale – 

zrezať trubky od kanalizácia na 

úroveň chodníka 

p. Jančár Bol  oslovený p. Drgoň z TAVOS-u, ktorý zabezpečuje odstraňovanie 

porúch, aby upravili tyčky na potrebnú výšku a prípadne ukotvili na ne 

aj vrchnú časť. Pôjde si to pozrieť, v prípade súhlasu,  dáme im na 

práce objednávku. Potom bude možné dlažbu bez problémov ukladať 

Mgr. Janka 

Jančárová 

13.3.2017 



na chodník. 

Nový stav: Pracovníci TAVOS upravili výškové osadenie plynového 

šupáka i plastovú rúru na potrebnú výšku (bezodplatne, vystavenie  

objednávky nebolo potrebné) 

7. Literárny Leopoldov – umiestniť 

búdky kníh na viaceré verejné 

miesta v Leopoldove – škola, škôlka, 

MsÚ, ŽSR, COOP Jednota. Knihy 

poskytne OZ Leopoldov 

OZ Leopoldov Dňa 22.3.2017 budeme mať kultúrnu komisiu a uvedený podnet bude 

riešený. 

Kultúrna komisia 27.3.2017 

8. Časopis Leopoldov, predaj 

v predajniach alebo zadarmo 

OZ Leopoldov Dňa 22.3.2017 budeme mať kultúrnu komisiu a uvedený podnet bude 

riešený. 

Kultúrna komisia 27.3.2017 

 

9. Upraviť rozmiestnenie mestského 

rozhlasu tak, aby ho bolo počuť vo 

všetkých častiach Leopoldova, aby 

sa dva rozhlasy z opačných strán 

neprebíjali. 

OZ Leopoldov Rozhlas v meste Leopoldov opravuje firma Brodek a spol., ktorá počas 
opráv nastavuje správny smer kandelábrov. Neevidujeme požiadavky 
od občanov na vybudovanie nového rozhlasu. Stretávame sa skôr 
s názormi, že rozhlas zrušiť lebo občanom prekáža vyhlasovanie.  

Ing. Silvia Grossová 13.3.2017 

10. Dopravná značka zakazujúca vjazd 

vozidlám vyšším ako 4,8m na 

Kukučínovej ulici pred železničným 

priecestím  zakrýva výstražné svetlá 

na PZZ.  

OZ Leopoldov  Viď bod 4 - práce budú vykonané 8. 3. 2017 

 

Nový stav: práce boli vykonané, značka je posunutá. 

Mgr. Janka  

Jančárová 

13.3.2017 

 


