
Podnety zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 21. 03. 2016 

 

 Podnet, námet, otázka Autor 
podnetu, 
námetu 

Riešenie Zodpovedný 
zamestnanec 

Termín 

1

. 

Písomný podnet pani 

Šokovej prerokovať na 

zasadnutí stavebnej 

komisie v apríli. Do 

zasadnutia komisie 

zabezpečiť všetky 

potrebné podklady 

(územný plán, 

vyjadrenie p. Krupovej, 

situácia konkrétneho 

domu....). 

 

Zaslať p. Šokovej 

odpoveď, že jej podnet 

bude prejednávaný na 

zasadnutí MZ dňa  

18. 04. 2016 

p. Šoková,  
Stavebná 
komisia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List LEO/1351/61/2016 z 24. 03. 2016, ktorým bolo pani Šokovej oznámené, že 

predmetná problematika bude prejednávaná na zasadnutí MZ 29. 04. 2016. 

Janka Jančárová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janka Jančárová 

Apríl 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. 03. 2016 

2

. 

Pri zadávaní zákaziek 
dodávateľovi overovať 
(ne)evidovanie 
dodávateľa v zozname 
dlžníkov. 
 
 
 

Finančná 
komisia 

Zamestnancami zobrané na vedomie. Všetci zamestnanci Priebežne a 
trvalo 

3

. 

Lipy na cintoríne – bude 

to nová alebo náhradná 

Juraj 

Hladký 

Pán Šipkovský spracoval existujúci stav stromov. Navrhol novú výsadba viď projekt 

u Mgr. Lietavovej a postupne sa bude realizovať táto výsadba. 

Silvia Grossová, 

Viera Lietavová 

29. 03. 2016 



výsadba? Prípadne koľko 

je náhradná výsadba a 

koľko je nad rámec 

náhradnej výsadby? 

Náhradná výsadba sa má urobiť v termíne do mája 2017.  

Spoločenská hodnota drevín bola vyčíslená na 29 917,- €.   

Náhradná výsadba sa nerovná spoločenskej hodnote drevín.  

Lipy nie sú náhradná výsadba na cintoríne ale náhradná za topole pred cintorínom. 

4

.  

Existuje oficiálny list – 

žiadosť o sponzorstvo 

knihy „My mestečania? 

Ak áno, treba naň 

oficiálne odpísať. 

Juraj 
Hladký 

Dňa 23.3.2016 napísaná odpoveď p. Hrabovskému.   Ingrid Vidová 04. 04. 2016 

5

. 

Na Štúrovej ulici 

prebehol rozsiahly výrub 

drevín. Bude náhradná 

výsadba? Ak bude, tak 

kde? 

Renáta 

Miklošová 

Podľa rozhodnutia na výrub bude urobená náhradná výsadba na pozemku č.1271/14 

(pri prepojovacej ceste Gojdičova-Štúrova). Termín výsadby je do novembra 2017. 

Plánujeme tam vysadiť ruže.  

Silvia Grossová 04. 04. 2016 

6

. 

Preveriť možnosť 

osadenia dopravných 

zábran na chodníku pred 

60 bytovkou (ul. 1. mája) 

a v parku na Námestí sv. 

Ignáca pred Mojou 

Samoškou (namiesto 

tých obdĺžnikov, ktoré 

pri parkovaní nie je 

vidno)  

Jozef 

Krilek/ 

Matej 

Jančár 

Betónové zábrany na námestí sú osadené bez povolenia, neboli súčasťou projektu 

parku. V prípade, ak by sme ich chceli vymeniť bude potrebné si dať vypracovať 

projekt pre osadenie a dať odsúhlasiť ODI Trnava.  

Pred bytovkou na ul. 1. mája je celkovo úzky chodník a ak by sa tam osadili ešte 

zábrany, chodník by bol úplne nepriechodný pre chodcov. Zábrany sa môžu osádzať 

minimálne 0,5 m od obrubníka a minimálna šírka 1,2 m pre chodcov by nebola 

dodržaná.  

Typy napr.: http://www.b2bpartner.sk/vonkajsie-vybavenie/parkovacie-zabrany/ 

 

 

Zvažovali sme prehodnotenie celkového riešenia a použitia zabrán nielen v parku ale i 

celkovo na námestí - pre účelnosť a správne umiestenie považujeme za vhodne 

odsledovat vybrané miesta, či dochádza k zachádzaniu na zakázané miesta atd...a 

následne po zhodnotení a odsledovaní všetkých miest dáme spracovať projekt pre 

umiestnenie zábran a ich vzhľad a veľkosť, ktorý budeme konzultovať s ODI a taktiež 

ho bude schvaľovať ODI aby sa nestalo, že použité bariéry budú mat opačný ako 

bezpečnostný charakter. 

Silvia Grossová 07. 04. 2016 

 

http://www.b2bpartner.sk/vonkajsie-vybavenie/parkovacie-zabrany/


 

 

Šedý riadok znamená splnenú a plnenú úlohu  

 


