
Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby 
a životného prostredia, konaného dňa 23. 08. 2017 v budove Mestského úradu v Leopoldove

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

1. Ing. Jozef Drobec informoval členov komisie o stave rozpracovanosti investičných akcií Mesta 
Leopoldov, termínoch územných a stavebných konaní a predpokladanej realizácie stavieb (prehľad 
tvorí prílohu k zápisnici).

2. Zmena UPD lokalita Tehelňa, regulatívy pre danú lokalitu -  komisia bola oboznámená 
s predloženou dokumentáciou Tehelná -  Hlohovská západ, v rozsahu urbanistickej štúdie. Komisia 
do budúceho zasadnutia porovná novo navrhované regulatívy mesta (zmena UPD 4/2017) 
s predloženou urbanistickou štúdiou a odporučí, prípadne neodporučí ich korekciu.

3. Zmena UPD na základe požiadavky spoločnosti ENVIRAL -  účelom je možnosť zriadiť ďalšie 
parkoviská v lokalite kde je teraz zeleň + ďalšia zmena na vytvorenie náhradnej zelene v rámci 
areálu (zeleň situovať niekde na hranici priemyselnej zóny a krajiny). Komisia odporúča zapracovať 
zmenu do Zmien a doplnkov č. 4/2017.

4. Návrh zmeny organizácie dopravy na uliciach mesta -  osadenie dopravného značenia „Zákaz 
vjazdu nákladných aut, okrem vozidiel dopravnej obsluhy“ na miesta vjazdov do ulíc v meste 
(z uznesenia MZ číslo N/9/2015) -  Komisia odporúča zachovať jestvujúci stav, bez zmeny, 
nakoľko súčasný stav pokladá za vyhovujúci.

{ /  5. Dotácia na požiarnu zbrojnicu -  komisia odporúča odsúhlasiť návrh uznesenia v plnom znení.

í 6. Projekt na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy“ - komisia 
odporúča odsúhlasiť návrh uznesenia v plnom znení.

7. Odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta -  na Rázusovej ulici, na výstavbu bytového domu -  
komisia odporúča prijať odporučené uznesenie.

8. Prekládka NN na Hollého ulici -  doplnenie uznesenia -  komisia súhlasí s navrhnutým uznesením.

9. Výstavba telekom. stožiaru spoločnosti SWAN a.s., Bratislava -  komisia neodporúča schváliť.

10. Návrh na zmenu rozpočtu a rozpočtové opatrenia primátorky -  komisia odporúča schváliť.

11. Rôzne - bolo by vhodné opraviť polámané dosky na lavičkách pri kostole.

Ing. Róbert Gergič , predseda komisie


