
Podnety zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 29. 04. 2016 

 

 Podnet, námet, otázka Autor podnetu, 
námetu 

Riešenie Zodpovedný 
zamestnanec 

Termín 

1

. 

Cesta na Nádražnej ulici, jamy, 

výtlky. Jama na ceste pred RD na 

Nádražnej č. 64. 

Písomne osloviť Správu ciest TTSK 

so žiadosťou o nápravu 

Bohumil Klus  Oslovili sme správcu cesty č.  III/5231 (Nádražná ulica) a cesty č.  

III/5132 (Hlohovecká cesta; Nám. Sv. Ignáca) listom zn. 

LEO/5304/271/2016 zo dňa 13. 05. 2016 so žiadosťou o odstránenie 

technických vád na uvedených cestách. 

Janka Jančárová 13. 05. 2016 

2

. 

Nedotiahnutie chodníka na stanici. 

Chodník končí pri obchode, potom 

cesta do kolónie, ľudia musia chodiť 

cez cestu keď končí chodník. 

Preveriť + v prípade nutnosti 

navrhnúť možnosti nápravy 

Miček Bola urobená fotodokumentácia terajšieho stavu, obhliadka 

a zmeranie výškových pomerov, konzultácia o možnostiach riešenia so 

stavbyvedúcim CS, s.r.o., Trnava i stretnutie s navrhovateľom (p. 

Mičekom), ktorý na zasadnutí MZ dal potrebu zriadenia chodníka do 

pozornosti. Terén v zadnej časti vyhovuje, avšak pri bytovom dome je 

zraz. Ak by tu  mal byť zriadený chodník: 

- bude to vyžadovať zvýšené náklady na jeho oporu zo strany 

bytového domu na prekonanie výškového nesúladu (palisády, 

betónový múrik, ... a pod.) na ktorý sa osadí;  

- priestor (okapový chodník, ktorý musíme zachovať zostane ako vo 

vani, voda pôjde do pivníc cez okná (je tam 7 pivničných okien 

končiacich na úrovni terénu), budeme musieť odrezať betón, 

vykopať ryhu a zasypať kameňom, aby časť vody vsiakla a časť 

prirodzene odtiekla povrchom v smere k ceste pri obchode.  

- pri odbočení k bytovým domom na starej kolónii sú stiesnené 

pomery, aby tam zostal betónový okapový chodník + drenáž 

z kameňa na dažďovú vodu + oporný múrik/alebo rad palisád (bočná 

opora pre chodník) musíme vyhodiť novo zriadené cestné obrubníky 

+ časť asfaltovej cesty, aby nám šírkové usporiadanie dovolilo zriadiť 

chodník aspoň v šírke 1,5 m, čo však aj tak nebude v súlade 

s normou, lebo chodník pri ceste ak nie je oddelený zeleňou musí 

Janka Jančárová 13. 05. 2016 



mať normovú šírku 2 m.    

Vzhľadom na vyššie uvedené možno usúdiť, že pri zvýšených 

nákladoch ktoré stavba chodníka bude vyžadovať je jeho zriadenie 

možné, je však na zváženie, či chodník za uvedených zložitých 

technických podmienok budovať, keďže chodec dbajúci na svoju 

bezpečnosť má vytvorené podmienky na bezproblémové, bezpečné 

presúvanie sa po opačnej strane cesty, kde je na tento účel zriadený 

komfortný chodník z betónovej zámkovej dlažby v šírke 2 m pre 

plynulé prechádzanie od predstaničného priestoru prechodom na 

opačnú stranu a následne chodníkom v podstate až do centra 

mesta.  

3

. 

Križovatka od ul. Strečanského na 

Piešťanskú vyčnieva obrubník na 

chodníku - zrezať 

Levčík Bola vykonaná obhliadka, zrezanie obrubníkov Vykoná pracovník CS, 

s.r.o. Trnava.   

Janka Jančárová 13. 05. 2016 

4

.  

Lokality s * (výhľad) v ÚPN mesta. 

Ak nejaké ešte zostali, treba ich 

vymazať, nakoľko nemajú 

opodstatnenie. 

Gergič 

 

 

 

 

 

Výhľadové lokality s * v územnom pláne máme.  Ich opodstatnenie 

vysvetlila Ing. arch. Eva Krupová na stretnutí poslancov, ktoré sa 

týkalo stavieb nových rodinných domov v záhradách ako aj dôvod že 

nie je možné všetko čo je s hviezdičkou náhle zmeniť, lebo to súvisí so 

zmenou užívania poľnohospodárskej pôdy, pretože tie lokality sú 

práve v oblastiach vyhodnotených ako pôda s pomerne vysokou 

bonitou.  Do návrhu zmeny č. 3/2016 ÚPN Mesta Leopoldov téma * 

hviezdičiek zadaná nebola. Je v ňom prioritne iba zriadenie cyklotrás, 

aby proces zmeny UPD nikde neviazol a prebehol čo najrýchlejšie, 

nakoľko „Výzvy“ z eurofondu  by vraj mali ísť von už v auguste a ak sa 

tak stane a nebude pripravenosť, nebudeme sa môcť zúčastniť.    

 

Janka Jančárová 13. 05. 2016 

5

. 

Regulatív územného plánu – 

stavanie v záhradách: zvolať 

pracovnú skupinu poslancov 

a poverených zamestnancov 

a odborníkov (p. Batíková a p. 

Gergič Pracovné stretnutie poslancov, členov komisií spolu s p. Batíkovou a p. 

Krupovou sa uskutoční dňa 24. 05. 2016 o 16:30 h. 

Adriana Urbanová 10. 05. 2016 



Krupová), zistiť ako to funguje 

v iných obciach, stanoviť presné 

kritériá, za akých okolností by bolo 

možné v záhradách stavať (napr. 

zastavanosť, odstupové 

vzdialenosti, šírka cesty)  

6

. 

Zistiť od pani riaditeľky ZŠ: 

Akým spôsobom boli 

prerozdeľované výdavky na 

spotrebu plynu v r. 2013,2014,2015 

medzi ZŠ, ŠJ a ŠKD? 

Akým spôsobom boli 

prerozdeľované výdavky na 

spotrebu elektriny v r. 

2013,2014,2015 medzi ZŠ a ŠKD? 

Záujmová činnosť: prečo boli 

prostriedky od zriaďovateľa určené 

na záujmovú činnosť detí čerpané 

najmä na mzdové prostriedky, 

odmeny a odvody? (r. 

2013,2014,2015) 

 

 

Finančná 

komisia 

Pani primátorka osloví pani riaditeľku so žiadosťou o vysvetlenie. Terézia Kavuliaková 

?   

 

7

. 

Projekt: Kanalizačná prípojka 

v Chovateľských potrebách: 

Koľko peňažných prostriedkov je 

podľa PD určených na samotnú 

kanalizačnú prípojku a koľko na 

spätné úpravy interiéru. 

Finančná 

komisia 

Podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu k nej je trasa vedená 

z uličnej šachty parkoviskom a chodníkom, cez chodbu na dvor, výkop 

vo dvore a napojenie dvoch WC. Spätnými úpravami je dotknutý 

chodník a parkovisko z betónovej dlažby a v chodbe betónová doska, 

pokrytá  už opotrebovaným starým linoleom. Vo WC miestnostiach je 

na podlahe tiež iba betón.  Spätné úpravy podľa rozpočtu sú cca 360 € 

ale reálne ceny sa dozvieme až po obstarávaní od dodávateľov.  

  

Janka Jančárová 13. 05. 2016 



8

. 

Koľko ušetrí mesto tým, že nebude 

platiť za separovaný zber? 

Jozef Krilek Ročne to bude cca 20 000 €. Silvia Grossová 13. 05. 2016 

9

. 

Pingpongová hala – zateká cez 

osvetlenie. Po rozhovore s p. 

Boháčkovou – zrejme bude problém 

so strechou, ktorá zateká. 

Stanislav 

Piovarči 

Bola vykonaná obhliadka vo vnútri prístavby, na strope boli viditeľné 

dva malé fľaky. Je zabezpečená lokálna kontrola strechy v danom 

mieste so snahou zistiť  kadiaľ voda do vnútra zateká (vykoná p. 

Svečula z Gucmanovej ul.) 

Janka Jančárová 06. 05. 2016 

1

0

. 

Webová stránka mesta: 

Je neprehľadná. Zväčšiť font písma. 

Prispôsobiť prehliadateľnosť 

stránky na mobilné zariadenia. 

V sekcii rekonštrukcia, investície – 

nie je uvedené nič, chýbajú 

fotografie. 

Mätúco pôsobia tri druhy menu: 

úplne horné, vertikálne 

a horizontálne – navyše vždy jedno 

nefunguje a občania sa nedostanú 

informáciám. 

Pri kultúrnych akciách je uvedená 

nelichotivá poznámka 

„momentálne neprebiehajú žiadne 

kultúrne akcie“. 

Človek sa nevie na stránke 

orientovať, nie sú mu dostupné 

základné dôležité informácie, napr. 

poplatky na matrike. Informácie sa 

nedajú nájsť ani po 10 min. 

hľadania – neprehľadnosť. 

(Renátka mala problém nájsť 

prednostu úradu, ani ho nenašla). 

Pozrieť si stránku 

Matej Jančár Osobná diskusia s p. Bajtalovou na zasadnutí MZ dňa 30. 05. 2016 

alebo 20. 06. 2016. 

Vidová/Bajtalová Nemám 

odvahu 

stanoviť 



www.margecany.sk  

Zvážiť zmenu dodávateľa domény. 

 

 

1

1

. 

Spolková záhrada: 

V čase konania zápasov býva 

spolková záhrada uzatvorená. 

Prevádzkovateľ si riadne neplní 

svoje povinnosti. Zistiť možnosti 

vypovedania zmluvy. 

Milan Gavorník, 

Jozef Krilek, 

Robert Gergič 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Spolkovej záhrady 

v Leopoldove bola uzatvorená dňa 12. 07.2007 do 14. 07. 2022 

(zmluva v prílohe podnetov).  

Podľa Čl. IV. ods. 2) predmetnej zmluvy môže prenajímateľ písomne 

vypovedať túto zmluvu pred uplynutím času nájmu ak nájomca viac 

ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, 

ktorých poskytovanie je spojené s nájmom. 

Nájomca takto meškal s platením nájomného napr. za I. štvrťrok 2015, 

za II. štvrťrok 2015 a za I. štvrťrok 2016. Navyše mešká so splatením 

faktúry za energie za rok 2015 (viď príloha k podnetom). 

Výpovedná lehota je 2 mesiace. Keby sme zmluvu vypovedali, mesto 

bude postupovať formou obchodnej verejnej súťaže s cieľom prenajať 

priestory spolkovej záhrady novému nájomcovi. 

Adriana Urbanová 13. 05. 2016 

1

2

. 

Cesta od brány k spolkovej záhrade 

(k budove) je zničená, samá jama – 

nebezpečná. 

Matej Jančár Podľa vyjadrenia primátorky vyzveme p. Valka, aby si plnil povinnosti 

vyplývajúce mu zo zmluvy s mestom, že každý rok v areáli Spolkovej 

záhrady nejaké potrebné/nutné/užitočné, ..., práce vykoná na vlastné 

náklady. Už mu bola zaslaná aj výzva na opravenie oplotenia zo strany 

od Rázusovej ulice. 

Janka Jančárová 13. 05. 2016 

1

3

. 

Na tréningovom ihrisku je zborený 

plot. Možno by sa s ním dalo niečo 

spraviť, keď je momentálne pri 

mostíku UNC. 

Pavel Zlámala Bola vykonaná obhliadka. Dodávku betónových dielcov (8 ks) 

a následné doplnenie jedného chýbajúceho poľa v oplotení 

+ doplnenie dvoch vedľajších o jednu plotovú dosku vykoná 

spoločnosť CS, s.r.o. Trnava, aby sa stalo oplotenie súvislé a uzavreté.   

Janka Jančárová 05. 05. 2016 

 

 

 

 

http://www.margecany.sk/

